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Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
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Oпшти услови огласа/конкурса
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запо-
шљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
плановима запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, 
борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. 
године (у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим пла-
ном запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, 
број 1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА  
И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се 
ангажују незапослена лица у 2020. години, објављен на сајту Национал-
не службе за запошљавање 15.06.2020. године и часопису „Послови” дана 
24.06.2020. године, мења се у делу VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвоје-
них за ову намену, а најкасније до 31.08.2020. године.

Остали услови из Јавног конкурса за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, који су у 
складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинан-
сирање за 2020. годину, расписали Национална служба за запошљавање 
- Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају 
непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. 
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима 
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борач-
ка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године 
(у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим планом за 
запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 
1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА  
И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години, 
објављен на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020. годи-
не и часопису „Послови” дана 24.06.2020. године, мења се у делу VIII 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе 
за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову 
намену, а најкасније до 31.08.2020. године.

Остали услови из Јавног позива за реализацију програма стручне праксе 
у 2020. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запо-
шљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, расписали Национал-
на служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина 
Косовска Митровица, остају непромењени.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) 
и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-6037/2020 од 30. јула 2020. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места која се попуњавају:

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
ПОЖАРЕВЦУ - ЗАБЕЛИ

1. Здравствена заштита
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању млађи саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Медицинске науке на студијама другог 
степена - интегрисане академске студије у оби-
му од 360 ЕСПБ, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, најмање 
једну годину радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене заштите, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

2. Инструктор одржавања машина
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

3. Инструктор руковалац централног 
грејања

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен 
стручни испит за руковаоца парних котлова 
са механизованим и аутоматским ложењем, 

положен државни стручни испит и најмање две 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

4. Конобар инструктор
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

5. Послови матичне евиденције
у Служби за опште послове,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа економске, 
правне или пољопривредне струке или гим-
назија, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Пожаревац, Забелска бб

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ПРОКУПЉУ

6. Лекар опште медицине
у звању саветник

1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

7. Правни и кадровски послови
у Служби за опште послове,  

у звању саветник
1 извршилац

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, осносно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција и Зако-
на о државним службеницима – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: Прокупље, Никодија Стојановића 
Татка 6

IV Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти назив радног места за које се конкурише, 
име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребива-
лишта, односно боравишта, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до под-
ношења пријаве на конкурс, пријава мора да 
буде својеручно потписана) - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених - заједничко за сва рад-
на места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно 
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци) - 
заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за радна 
места под редним бројем 2, 3, 4, 5 и 7;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту у области здравс-
твене заштите или државном стручном испиту 
- за радна места под редним бројем 1 и 6;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за руковаоца пар-
них котлова са механизованим и аутоматским 
ложењем - за радно место под редним бројем 3;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње - заједничко за сва радна 
места;

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

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о положеном државном испиту за рад у 
државним органима. 
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Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103. став 3). 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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. 

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

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

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

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривич-
них санкција прописано је да се у радни однос 
не може примити лице које је осуђено због кри-
вичног дела које се гони по службеној дужнос-
ти, лице против кога се води кривични посту-
пак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности, лице које је осуђено на безусловну 
казну затвора у трајању дужем од три месеца 
и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VII Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама завода. О дану и времену спро-
вођења изборног поступка кандидати ће бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на 
контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

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

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

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на 
више радних места подносе појединачне прија-
ве за свако радно место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложи-
ли тражене доказе. Као државни службеник на 
извршилачком радном месту може да се запос-
ли и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у року 
утврђеном законом. Државни службеник на 
пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

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

Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији и периодичном 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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - 
испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4 Правил-
ника о спровођењу јавног конкурса за попуња-
вање радних места у Управи за извршење кри-
вичних санкција („Службени гласник РС”, бр. 
40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-6037/2020 од 30. јула 2020. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места која се попуњавају:

II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У НИШУ

1. Радно место реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области педагошке, психолошке или 
социолошке или политичке науке – смер за 
социјалну политику и социјални рад, или из 
стручне области специјална едукација и реха-
билитација - смер за превенцију и третман 
поремећаја понашања, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но, вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

2. Радно место лекар специјалиста 
психијатар или неуропсихијатар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању самосталног саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области медицинске науке на студијама другог 
степена интегрисане академске студије у оби-
му од 420 ЕСПБ, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, положен 
државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите, положен специја-
листички испит из неуропсихијатрије или пси-
хијатрије и најмање пет година радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но, вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима

Посао се не чека, 
посао се тражи
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3. Радно место инструктор руковалац 
централног грејања

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа машинбравар-
ске, заваривачке, монтерске струке, положен 
државни стручни испит и најмање 2 године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но, вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

4. Радно место послови депозита и 
евиденције депозита

у Служби за опште послове,  
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, друштвеног 
смера, положен државни стручни испит и нај-
мање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но, вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

5. Радно место послови кантине
у Служби за опште послове,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен 
државни стручни испит и најмање 2 године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но, вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

6. Радно место за послове набавке
у Служби за опште послове,  

у звању сарадника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука, научне области 
економске науке или из научне области правне 
науке на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ на основним академским 
студијама, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о јавним набавкама – усмено, вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

7. Радно место на пословима  
јавних набавки

у Служби за опште послове,  
у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области у оквиру образовно-научног поља 

техничко-технолошких наука, научне области 
економске науке или из научне области правне 
науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
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, поло-
жен државни стручни испит, најмање три годи-
не радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радномместу.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:знање из 
Закона о јавним набавкама – усмено, вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб

III ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУ-
ШЕВЦУ

1. Радно место медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа медицинске 
струке, положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене заштите, 
најмање 2 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Крушевац, Благоја Паровића бб.

IV ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ

1. Радно место медицински техничар
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске 
струке – смер медицински техничар, најмање 
две године искуства у струци и положен држав-
ни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Суботица, Лењинов парк 1

V Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству (у пријави назна-
чити редни број радног места из текста конкур-
са као и назив радног места за које се конку-
рише, име и презиме, датум и место рођења, 
адреса становања, мејл-адреса за контакт, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стру-
чне спреме прописане за радно место на које 
се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс, пријава мора да буде својеручно 
потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених - заједничко за сва рад-
на места;

- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно 
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци) - 
заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту у области здрас-
твене заштите или оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном 
испиту (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту; у складу са чланом 101 
Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу држав-
ни службеници који су здраствени радници 
или здравствени сарадници у Управи за извр-
шење кривичних санкција, који су у обавези 
да полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите); 
- оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном специјалистичком испиту из неу-
ропсихијатрије или психијатрије за радно место 
лекар специјалиста неуропсихијатар или пси-
хијатар у Казнено-поправном заводу у Нишу;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње - заједничко за сва радна 
места.

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

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном испиту за рад у држав-
ним органима. 

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучи-
вање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доста-
ве доказе о којима службену евиденцију воде 
други органи, у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.
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Администрација и управа

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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. 

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

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

VI Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршења кри-
вичних санкција прописано је да се у радни 
однос не може се примити лице које је осуђено 
због кривичног дела које се гони по службеној 
дужности, лице против кога се води кривич-
ни поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности, лице које је осуђено на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од 
три месеца и лице за које, у складу са пропи-
сима којима је уређено вршење безбедносних 
провера, постоје безбедносне сметње.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласаНа-
ционалне службе за запошљавање „Послови”.

VIII Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне,уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама завода. О дану и времену спро-
вођења изборног поступка кандидати ће бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на 
контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

X Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљко-
вић, тел. 011/363-1059, радним данима од 12 до 
14 часова.

XI Трајање радног односа: За наведена рад-
на места радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да 
се запосли пунолетан држављанин Републи-
ке Србије који има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Као државни службеник на извршилач-
ком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у року утврђеном овим 
законом.

Државни службеник који је у радном односу на 
неодређено време мора да има положен држав-
ни стручни испит.Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, а нису приправници, нити раде у 
кабинету.

Државни службеник на пробном раду који је 
радни однос засновао на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

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

Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији и периодичном 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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-5221/2020 од 8. јула 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радно место које се попуњава: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРУШЕВЦУ

1) Обезбеђење завода у Служби за 
обезбеђење, звање командир  

– приправник
2 извршиоца, место рада Крушевац

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЧАЧКУ

2) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир – 

приправник
1 извршилац, место рада Чачак

IV Услови за рад који се односе на при-
правнике у Служби за обезбеђење: На 
основу члана 255 Закона о извршењу кривичних 
санкција („Службени гласник РС”, бр. 55/14 и 
35/19) за приправника у служби за обезбеђење 
може се примити лице које, поред законом 
утврђених испуњава и следеће услове: да има 
средње образовање, да је млађе од 30 година и 
да је психички и физички способно за вршење 
службе. За приправника у служби за обез-
беђење може се примити и лице до 35 година 
живота, ако има стечено високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и стечено високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до три године.

V Садржина пријаве и докази који се при-
лажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити 
назив радног места за које се конкурише, име и 
презиме, датум, место и државу рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребива-
лишта, односно боравишта, контакт телефон, 
податке о образовању, пријава мора да буде 
својеручно потписана) - образац пријаве се 
може преузети са сајта Министарства правде;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима Посао се не чека, посао се тражи
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се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње, која је дата у прилогу кон-
курса (изјава се може преузети са сајта Минис-
тарства правде);

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених.

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучи-
вање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ској управи.

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

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

VI Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

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

VII Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања у периодичном 

издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”.

IX Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 (радним дани-
ма од 12.00 до 14.00 часова).

X Трајање радног односа: За наведена рад-
на места радни однос се заснива на одређено 
време у трајању од шест месеци. Приправник 
стиче одговарајуће звање ако по завршеном 
приправничком стажу положи стручни испит у 
служби за обезбеђење. Приправнику у служби 
за обезбеђење престаје радни однос, ако у про-
писаном року не положи стручни испит у служ-
би за обезбеђење, изузев ако је до тога дошло 
због болести или из других оправданих разлога. 

XI Посебне одредбе за пријем приправ-
ника у Служби за обезбеђење: Кандидат 
ће након извршене безбедносне провере и пси-
хофизичког тестирања бити позван на проверу 
здравствене способности за рад у служби за 
обезбеђење, са ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог 
стања кандидата обавља се у Заводу за зашти-
ту радника Министарства унутрашњих послова у 
Београду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог 
прегледа кандидати плаћају лично без права на 
рефундацију. Кандидат који на лекарском пре-
гледу добије негативан лекарски налаз елимини-
ше се из даљег поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за пси-
хофизичке способности, здравствене способ-
ности или за кога постоје безбедносне сметње 
доставља се решење о одбијању, у коме се 
наводе разлози због чега се кандидату не доз-
вољава да даље учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Канди-
дат који је испунио формални услов и прошао 
безбедносну проверу, психофизичко тестирање 
и здравствени преглед позива се на разговор. 
На разговору се проверава вештина комуника-
ције непосредно кроз разговор са кандидатима.

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

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или фотокопији овереној од стра-
не јавног бележника, у општини или суду биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 

Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији и периодичном 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
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

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, 97/14, 94/17 
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
број 2/19) и закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
51 број: 112-1934/2019 од 26. фебруара 2019. 
године 51 број: 112-4357/2019 од 25. априла 
2019. године, 51 број: 112-10815/2019 од 30. 
октобра 2019. године и 51 број: 112-4312/2020 
од 8. јула 2020. године, Министарство финан-
сија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство финансија, Београд, Кнеза 
Милоша 20.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за праћење и 
извештавање о капиталним 

издацима, у звању млађи саветник
у Групи за праћење и анализу 

капиталних издатака, Одељење буџета 
Републике Србије, Сектор буџета

1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку припреме 
и доношења закона о буџету Републике Србије; 
учествује у пословима анализе захтева буџет-
ских корисника у циљу предлагања обима сред-
става за капиталне издатке; учествује у при-
преми и изради извештаја и анализа остварења 
буџета; прикупља податке учествује у припре-
ми припрема предлоге закључака као основа за 
вишегодишње уговарање пројеката; учествује 
у припреми и изради мишљења о усклађености 
других прописа са висином одобрених средста-
ва у буџету Републике Србије, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука на основним 
академским 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 на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање једнa година искуства у струци 
или најмање 5 година радног стажа у држав-
ним органима; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

2. Радно место за анализу и 
извештавање о спровођењу прописа 
из области финансирања локалних 

власти, у звању млађи саветник
у Групи за систем финансирања локалне 

власти, Одсек за буџетски систем и 
систем финансирања локалне власти, 

Сектор буџета
2 извршиоца
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Опис послова: Учествује у припреми 
инструкција за органе који спроводе пропи-
се из области финансирања локалних власти 
и инструкција за припрему буџета локалних 
власти; учествује у припреми нацрта мишљења 
на прописе у делу који се односи на функциони-
сање локалних власти и прати њихову усклађе-
ност; учествује у припреми нацрта мишљења на 
прописе у делу који се односи на функциони-
сање локалних власти и прати њихову усклађе-
ност; обавља аналитичке и административне 
послове везане за Комисију за финансирање 
локалне самоуправе; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање једну годину радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

3. Радно место виши буџетски 
инспектор - координатор,  

у звању виши саветник
у Одељењу буџетске инспекције,  

Сектор за буџетску инспекцију
 1 извршилац

Опис послова: Координира рад буџет-
ских инспектора, врши надзор над радом 
буџетских инспектора; даје смернице буџет-
ским инспекторима у вези примене пропи-
са из области инспекцијске контроле, прати 
и анализира стање у области инспекцијске 
контроле и учествује у изради законских и 
подзаконских аката из делокруга рада буџет-
ске инспекције; по исказаној потреби само-
стално врши контролу материјално-финан-
сијског пословања, наменског и законитог 
коришћења буџетских средстава код великих 
и специфичних корисника буџета Републике 
Србије и других корисника јавних средстава 
укључујући припремне радње за спровођење 
исте и предводи инспекцијску контролу када 
околности захтевају да више инспектора исто-
времено врше инспекцијску контролу код јед-
ног субјекта; израђује записнике и извештаје 
о извршеним контролама, уручује записнике 
контролисаном субјекту, разматра и доставља 
одговор на примедбе поднете на записник 
од стране контролисаног субјекта, израђује 
и подноси одговарајуће пријаве надлеж-
ним органима, израђује и доноси решења за 
отклањање утврђених неправилности и прати 
извршење мера предложених у записницима 
о извршеној инспекцијској контроли; предла-
же начелнику буџетске инспекције промене 
у методу и начину рада буџетске инспекције 
у циљу њеног ефикаснијег функционисања; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
облати економске и правне науке на основним 
академским 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; 
положен испит за инспектора; најмање седам 
година радног искуства у струци; као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

4. Радно место за оперативно-
аналитичке послове и процену 

ризика, у звању самостални 
саветник

у Групи за процену и управљање 
ризицима, Одељење за нормативне, 

студијско-аналитичке послове, процену 
и управљање ризицима,  

Сектор за буџетску инспекцију
1 извршилац

Опис послова: Израђује стручне анализе на 
основу пријава у којима се указује на неправил-
ности, незаконитости и преваре у коришћењу 
јавних средстава, добијених пре свега од Аген-
ције за борбу против корупције, тужилаштва, 
полицијских управа, министарстава и других 
државних органа и регулаторних тела; израђује 
стручне анализе и води евиденције о примље-
ним представкама, пријавама и захтевима за 
инспекцијску контролу на основу којих врши 
анализу и процену ризика; води евиденцију 
о записницима и решењима који се обрађују 
у Одељењу; припрема и учествује у изради 
Годишњег програма рада буџетске инспек-
ције на основу процене ризика; припрема и 
учествује у изради анализе ризика у поступку 
инспекцијске контроле; припрема и учествује у 
изради извештаја и информација из делокруга 
Групе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе, односно начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области економске или правне науке, или из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 5 година 
радног искуства у струци; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

5. Радно место за стручно-
оперативне послове из области 

анализе пословања јавних 
предузећа, у звању млађи саветник
у Групи за праћење фискалних ризика 
везаних за пословање јавног сектора, 
Сектор за праћење фискалних ризика

1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању реле-
вантних финансијских извештаја и показатеља 
у сврхе израде месечних и кварталних анали-
за рада јавних предузећа; прати и анализи-
ра финасијске планове, програме пословања; 
учествује у припреми, изради финансијских 
модела; учествује у ажурирању базе подата-
ка; припрема материјале за израду Извештаја 
о фисканим ризицима; учествује у припреми и 
изради анализа, извештаја и информација из 
делокруга Групе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање једну годину радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом. 

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и 
то:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
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:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – нормативни послови (при-
према и израда стручних мишљења и образ-
ложења различитих правних аката (нацрта 
прописа, међународних уговора итд.)) – прове-
раваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – финансијско-материјални 
послови (буџетски систем Републике Србије) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – нормативни послови (при-
према и израда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
– провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – финансијско-материјални 
послови (буџетски систем Републике Србије) – 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област 
рада – инспекцијски послови (општи управни 
поступак и управни спорови и поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анали-
зе ризика) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о буџету) 
– провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о буџет-
ском систему) – провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о роковима измирења нов-
чаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) 
– провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
– провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Правилник о посеб-
ним елементима процене ризика, утврђивању 
приоритета вршења инспекцијске контроле на 
основу процене ризика и посебним елементи-
ма програма инспекцијске контроле буџетске 
инспекције) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о роковима измирења нов-
чаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) 
– провераваће се путем симулације (усмено). 

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о општем управном 
поступку) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – финансијско-материјални 
послови (методе и поступке финансијског пла-
нирања, анализе и извештавања) – провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о буџету Репу-
блике Србије) – провераваће се путем симула-
ције (писмено). 

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-

вљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства финансија или у штампаној 
верзији у писарници Министарства финансија, 
Кнеза Милоша 20.

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. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

VII 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 правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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 упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) је између оста-

лог прописано да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

VIII 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 поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на адресу Министарства финан-
сија, Београд, Кнеза Милоша 20.

IX 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 поступак 
ће се спровести, почев од 1. септембра 2020. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адре-
се које су навели у својим пријавама. Провера 
општих функционалних компетенција, посеб-
них функционалних компетенција и понашајних 
компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства финан-
сија, Кнеза Милоша 20 у Београду. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе), које наведу у 
својим пријавама.

X 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.

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

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 
011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непосред-
но на писарници Министарства финансија, Кне-
за Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Кандидати који први пут засни-
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вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци.

Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства финан-
сија, на интерент презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, 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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-12546/2018 од 25. децембра 2018. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Раднo местo којe се попуњава:

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ 
У БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста интерниста
у Одсеку за лечење соматских 

болести лица лишених слободе са 
дијагностиком, у Служби за здравствену 
заштиту, у звању самостални саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области Медицинске науке на академским 
интегрисаним, специјалистичким студијама у 
обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању од најмање пет 

година, положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене зашти-
те, положен специјалистички испит из интерне 
медицине и најмање пет година радног иску-
ства на истим или одговарајућим пословима, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција – усме-
но; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Београд, Бачванска 14.

III Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти редни број радног места из текста конкурса 
као и назив радног места за које се конкурише, 
име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребива-
лишта, односно боравишта, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, пријава мора да буде 
својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно 
место;
 - уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту у области здрав-
ствене заштите или државном стручном испи-
ту (у складу са чланом 101 Закона о државним 
службеницима државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који су 
здравствени радници или здравствени сарадни-
ци у Управи за извршење кривичних санкција, 
који су у обавези да полажу или су положили 
стручни испит у области здравствене заштите);
- доказ о положеном специјалистичком испиту 
из интерне медицине у оригиналу или овереној 
фотокопији;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње - заједничко за сва радна 
места;

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

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном испиту за рад у држав-
ним органима/уверење о положеном правосуд-
ном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучи-
вање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103. став 3). 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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. 

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

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

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

Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршењу кривичних 
санкција прописано је да се у радни однос не 
може примити лице које је осуђено због кри-
вичног дела које се гони по службеној дужнос-
ти, лице против кога се води кривични посту-
пак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности, лице које је осуђено на безусловну 
казну затвора у трајању дужем од три месеца 
и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
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VI Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама Специјалне затворске болнице 
у Београду, Бачванска 14. О дану и времену 
спровођења изборног поступка кандидати ће 
бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

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

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

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту може да се запос-
ли и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у року 
утврђеном законом. Државни службеник на 
пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

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

Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији и периодичном 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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Поли-
цијске управе у Лесковцу 

Место рада: Полицијска управа у Лесковцу, 
Косте Стаменковића 1, Лесковац 

Радно место које се попуњава: 

Главни службеник за координацију 
послова људских ресурса  

у линијама рада I
Одсек за људске ресурсе  

Полицијске управе у Лесковцу,  
Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.21.2 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији  
радних места у Министарству 

унутрашњих послова

Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника. 

Опис послова: пружа стручну подршку руко-
водиоцу организационе јединице при искази-
вању кадровских потреба и учествује у изради 
нацрта истог; учествује у спровођењу програма 
оријентације новозапослених; даје смернице и 
упутства у вези оцењивања запослених, указује 
на евентуалне неправилности и сачињава 
извештаје за потребе анализе циклуса оцењи-
вања; учествује у раду Конкурсне комисије и 
обавља стручно-техничке послове за Комисију; 
учествује у спровођењу интерног и јавног кон-
курса; утврђује испуњеност услова за оствари-
вање права из радних односа и израђује нацр-
те управних аката по свим основима из радног 
односа; припрема документацију и израђује 
нацрте поднесака у поступцима пред Управним 
судом; припрема документацију и изјашњења 
у поступцима пред Жалбеном комисијом Вла-
де; обавља стручне послове који се односе на 
утврђивање дисциплинске одговорности запос-
лених у ПУ; израђује нацрте уговора о делу и 
уговора о привременим и повременим посло-
вима; прати прописе, судске праксе и правна 
мишљења, а ради усклађивања аката из дело-
круга рада са истим; даје предлоге за организа-
ционо и нормативно унапређење из делокруга 
рада; усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из прак-
се у области рада; припрема податке неопходне 
за израду нацрта и предлога прописа и општих 
аката из делокруга рада; спроводи и прати при-
мену законских и подзаконских прописа, интер-
них обавезујућих аката и стратешких докуме-
ната из делокруга рада; непосредно учествује 
у унапређењу стручне оспособљености запос-
лених за успешан и квалитетан рад у услови-

ма примене савремених средстава и метода; 
припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања; одлаже, чува и 
архивира документацију у складу са прописима; 
обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Зако-
ну о универзитету у трајању од најмање чети-
ри године или високо образовање стечено на 
студијама I степена – основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, у 
обиму 240 ЕСПБ, из научних области у оквиру 
образовно-научних поља: друштвено-хуманис-
тичке науке, техничко-технолошке науке или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне 
и трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредмет-
не студије. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ 
бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова 
из научних области у оквиру наведених обра-
зовно-научних поља. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове за рад у државним 
органима предвиђене законом, посебне усло-
ве прописане Законом о полицији (члан 137 и 
138) и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова. 

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: 
- познавање Закона о полицији у области 
људских ресурса, Закона о општем управном 
поступку и  Закона о државним службеницима;
- знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом посла радног места.

Датум оглашавања: 04.08.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова 
и огласној табли Сектора за људске ресурсе, 
огласној табли Одсека за људске ресурсе ПУ 
Лесковац, у дневном листу „Политика” и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: десет дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика” и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен. 

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, Сек-
тор за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе 
Полицијске управе у Лесковцу, Косте Стаменко-
вића 1, 16000 Лесковац (писарница Полицијске 
управе у Лесковцу или путем поште), са назна-
ком „За јавни конкурс за радно место: главни 
службеник за координацију послова људских 
ресурса у линијама рада I у Одсеку за људске 
ресурсе Полицијске управе у Лесковцу, р. бр. 
08.21.2”. 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Администрација и управа

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Наташа Петковић, 016/200-254, у 
периоду од 10.00 до 12.00 часова, сваког рад-
ног дана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија; 
- оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци); 
- оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци); 
- очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована; 
- оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско оси-
гурање; 
- оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује; 
- оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује); 
- оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије - нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс; 
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 
20.08.2020. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије и уверење основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије 
– најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс. 

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), 

прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција, када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.) 

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућ-
ности: да Министарство прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учини сам. 

Препорука је да учесник конкурса сам достави 
сву неопходну документацију у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења конкурса. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем. 

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. 

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови заштите и унапређења 
животне средине

у Одељењу за урбанизам, грађевинске, 
комунално-стамбене, инспекцијске  

и имовинско-правне послове,  
у звању: млађи саветник

Јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места 

службеника у Општинској управи 
општине Лебане

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Општина Лебане, Општинска управа, Цара 
Душана 116, 16230 Лебане.

II Радна места која се попуњавају: 1. Посло-
ви заштите и унапређења животне средине, у 
Одељењу за урбанизам, грађевинске, комунал-
но-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне 
послове, у звању: млађи саветник, 1 изврши-
лац.

Опис посла: Врши пријем и проверу докумен-
тације; спроводи поступак и припрема решења 
о захтевима за одлучивање о потреби процене 
утицаја пројеката на животну средину, захтеви-
ма за одређивање обима и садржаја студија о 
процени утицаја пројеката на животну средину 
и процене утицаја затеченог стања; обезбеђује 
учешће јавности у одлучивању поступку проце-
не утицаја; организује рад и учествује у раду 
техничке комисије за оцену студије о процени 
утицаја на животну средину; води јавну књи-
гу о спроведеним поступцима процене утицаја 
пројеката на животну средину; даје мишљење 
на одлуке о изради стратешке процене ути-
цаја планова, програма, стратегија и основа на 
животну средину; врши оцену извештаја о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину; 
припрема акт о давању сагласности на извештај 
о стратешкој процени утицаја планова, програ-
ма, стратегија и основа  на животну средину. 
Учествује у припреми, доношењу и реализацији 
програма заштите животне средине, локалних 
акционих и санационих планова, контроли и 
праћењу стања животне средине; сарађује са 

удружењима и организацијама цивилног друшт-
ва; спроводи активности за јачање свести о 
потреби заштите животне средине; сарађује 
са стручним и научним организацијама у циљу 
размене искустава и информација; учествује 
у припреми података за одређивање статуса 
угрожене животне средине; утврђује приори-
тете за санацију и ремедијацију; редовно оба-
вештава јавност о стању животне средине и 
доставља информације на захтев; учествује у 
изради програма коришћења средстава буџет-
ског фонда за заштиту и унапређивање живот-
не средине; учествује у изради годишњег про-
грама заштите земљишта; припрема извештај 
о спровођењу мера и активности утврђених 
годишњим програмом заштите земљишта; спро-
води поступак оцене прихватљивости и даје 
сагласност на студије оцене прихватљивости 
у поступцима стратешке процене и процене 
утицаја на животну средину; припрема акта о 
проглашењу заштићених подручја; учествује у 
доношењу програма заштите природе; припре-
ма извештаје о стању природе на територији 
ЈЛС; учествује у доношењу планова и програ-
ма управљања природним ресурсима и добри-
ма; учествује у поступку давања сагласности 
на планове и годишње програме управљања 
заштићеним подручјем; предлаже опште услове 
заштите, начин подизања, одржавања и обно-
ве уништених јавних зелених површина; води 
податке о јавним зеленим површинама; обавља 
друге послове по налогу руководиоца одељења 
и начелника.

Услови: стечено високо образовање у окви-
ру образовно-научног поља заштите животне 
средине, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит или уколико службеник нема 
положен може му се наложити полагање струч-
ног испита у року од 6 месеци од дана пријема 
у складу са чланом 47 став 6 Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе, најмање једна година 
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 
заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 
- др. закон, 43/2011 - Одлука УС, 14/2016, 
76/2018, 95/2018 - др. закон, и 95/2018 - др. 
закон), Закон о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) и 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: Општина Лебане, Општинска 
управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане.

IV Услови за запослење: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије; да 
има прописано образовање, да испуњава оста-
ле услове предвиђене законом, другим пропи-
сом и актом о систематизацији радних места, 
да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци, да му 
раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе због теже 
повреде дужности из радног односа и да има 
општу здравствену способност.
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V Оглас о Јавном конкурсу се објављује на 
интернет презентацији општине Лебане и 
огласној табли Општинске управе општине 
Лебане, а обавештење о Јавном конкурсу и 
адреса интернет презентације општине Лебане 
на којој је објављен оглас у „Пословима”.

VI Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана оглашавања - објављивања обавештења 
о Јавном конкурсу у „Пословима” НСЗ. Прија-
ва на конкурс садржи: назив радног места за 
које кандидат подноси пријаву, име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу ста-
новања, број телефона, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 
податке о стручном усавршавању и посебним 
областима знања. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана.

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

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

IX Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни 
конкурс: пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених 
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама објављеном у „Службеном гласни-
ку РС”, број 20/09, 145/14 и 47/18); оригинал 
или оверена фотокопија уверења да канди-
дат није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци (извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе издат након објављивања конкурса); 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (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 фото-
копија исправе којом се доказује да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа 
(овај доказ достављају учесници конкурса који 
су били у радном односу у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе); уверење о општој 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци (прилаже изабрани кандидат пре сту-
пања на рад). Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији овереној од стране 
надлежног органа за оверу потписа, рукописа 
и потписа. Закон о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/2018-аутентич-
но тумачење) је између осталог, прописао да 
су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама, садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Докази који се 
прилажу уз пријаву на Јавни конкурс а могу се 
прибавити по службеној дужности су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рође-

них и уверење из казнене евиденције да канди-
дат није правоснажно соуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Уколико 
се учесник конкурса определи да орган прибави 
наведени доказ по службеној дужности, дужан 
је да се писмено изјасни о давању сагласности 
за коришћење личних података у сврху при-
купљања података о наведеном доказу и да 
уз пријаву достави и изјаву о томе, чији обра-
зац можете прузети на интернет презентацији 
општине Лебане уз Јавни конкурс. За случај да 
кандидат уз пријаву не доставни неки од три 
напред наведена документа нити да изјаву да 
их по службеној дужности може прибавити 
комисија, пријава ће се сматрати неуредном.

X Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, поптуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку наведених у тексту Јавног 
конкурса одржаће се у просторијама Општинске 
управе општине Лебане, Цара Душана 116, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона) 
које буду навели у својим пријавама.

XI Врста радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време. Напомена: Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве кандидата и пријаве уз које кан-
дидати нису приложили све потребне доказе у 
оригиналу или фотокопији оверене од стране 
надлежног органа, конкурсна комисија одба-
циће закључком. Јавни конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју је именовала начелница 
Општинске управе општине Лебане. Терми-
ни који су у овом Јавном конкурсу изражени у 
мушком граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на која се односе.

НОВИ СА Д

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАЈСКА
21426 Вајска, Маршала Тита 27

Секретар МЗ Вајска
на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема еко-
номског или правног смера (IV степен), мини-
мум једна година радног искуства на истим 
или сличним пословима. Поред општих усло-
ва предвиђених Законом, кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетно лице; 
да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издаје министар-
ство полиције); да се не води истрага, да није 
поднет оптужни предлог за кривична дела за 
које се гоњење предузима по службеној дуж-
ности (издаје надлежни суд). Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Такође, конкурс ће бити објављен у 
исто време на огласној табли Месне канцела-
рије Вајска и на званичном сајту Општине Бач. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу сле-
деће доказе о испуњености услова из конкур-
са, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: 
оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију радне књижице; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију личне карте; уверење о некажња-

вању од стране МУП-а; уверење да се не води 
истрага - од стране надлежног суда: Докумен-
та не могу бити старија од 6 месеци. Изабра-
ни кандидат здравствено уверење ће достави-
ти накнадно. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са дока-
зима о испуњавању конкурсних услова предају 
се у Месној заједници сваког дана од 07.00 до 
14.00 часова, на горе наведеној адреси.

ПОЖАРЕВАЦ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1

Виши судијски сарадник
у звању самосталног саветника

Опис послова: помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим предметима, израђује нацр-
те судских одлука и припрема правне ставо-
ве за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и по упут-
ствима судије друге стручне послове, као и дру-
ге послове по налогу председника Суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на прав-
ном факултету на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, спедијалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
положен правосудни испит и најмање две годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компетенције за 
рад за ово радно место. Поред наведених усло-
ва кандидати треба да испуњавају и услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 24 и 26 
Закона о раду („Службени гласник Републике 
Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45 
став 1 Закона о државним службеницима. Као 
државни службеник може да се запосли пуно-
летан држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
правилником у унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му 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. Према члану 
9 став 1 и 2 Закона о државним службеницима, 
при запошљавању у државни орган кандидати-
ма су под једнаким условима доступна сва рад-
на места, а избор кандидата врши се на основу 
провере компетенција. Место рада: Основни 
суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, 
Пожаревац. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: При-
бављање доказа о чињеницама које су неоп-
ходне за одлучивање: чланом 103 став 3 Закона 
о опште управном поступку („Службени гласик 
Републике Србије”, број 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 59 
став (2) овог закона). Сагласно наведеном, 
Основни суд у Пожаревцу ће прибавити доказе 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, осим уколико кандидат 
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изричито изјави да ће наведене податке приба-
вити сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Канди-
дати пријаву подносе на обрасцу који се може 
преузети на интернет презентацији - сајту суда 
на веб-адреси: www.po.os.sud.rs или непосред-
но у просторијама Судске управе Основног суда 
у Пожаревцу на адреси: Пожаревац, Трг Стева-
на Максимовића 1, а пријава садржи и податке 
о начину прибављања података из службених 
евиденција (кандидат се опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега). Уз пријаву кандидати 
подносе оригинал или оверену фотокопију 
доказа о стеченом високом образовању и поло-
женом правосудном испиту, оригинал или ове-
рену фотокопију исправа којима се доказује 
тражено радно искуство (потврде, решења, уго-
вори и друга акта из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство), уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), потврду да кан-
дидату није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа коју издаје државни орган у коме је кан-
дидат био у радном односу (подносе само кан-
дидати који су били у радном односу у другом 
државном органу). Потребно је да кандидати 
пријаву потпишу својеручно. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама које послове 
овере обављају као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским упра-
вама (осим уверења о неосуђиваности које не 
може да буде старије од 6 месеци). Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. Све доказе кандидат може доставити уз 
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Рок за подно-
шење пријава на оглас са кратком биографијом 
или одговарајућом документацијом је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је 
јавни конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: 
Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Макси-
мовића 1, лично или препорученом пошиљком, 
са назнаком „За конкурс за пријем на радно 
место вишег судијског сарадника - не отварати”. 
Лица која су задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Александар Б. Стојадиновић, секре-
тар Основног суда у Пожаревцу, контакт теле-
фон: 012/544-090, локал 124, Марјан Ранђело-
вић, судијски помоћник, контакт телефон: 
012/544-090, локал 124. Сходно Правилнику о 
саставу конкурсне комисије, начину провера 
компетенција, критеријумима и мерилима на 
избор на извршилачка радна места у судовима 
и јавним тужилаштвима („Службени гласник 
Републике Србије”, број 30/19 од 25.04.2019. 
године), у изборном поступку комисија ће про-
веравати: стручну оспособљеност кандидата 
конкурсна комисија вреднује у изборном 
поступку, оцењујући испуњеност услова према 
тексту огласа, усаглашеном са описом радног 
места у Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Основном суду 
у Пожаревцу. Изборни поступак спроводи се у 
фазама у којима се проверавају опште и посеб-
не функционалне, а затим понашајне компетен-

ције и фазе у којој се спроводи интервју. У 
изборном поступку комисија ће проверити 
опште функционалне компетенције: организа-
ција и рад државних органа Републике Србије, 
дигитална писменост, пословна комуникација. 
Компетенција „организација и рад државних 
органа Републике Србије” биће проверена 
путем теста са питањима затвореног типа, који 
кандидати решавају обележавањем једног од 
више понуђених одговора. Тест сачињава коми-
сија методом случајног избора из базе питања 
затвореног типа, која ће бити објављена на 
интернет презентацији Основног суда у Пожа-
ревцу. Компетенција „дигитална писменост” 
биће проверена решавањем задатака практич-
ним радом на рачунару, а тест сачињава коми-
сија методом случајног избора из базе задатака 
затвореног типа. Кандидати који су, у складу са 
огласом о конкурсу, приложили одговарајући 
сертификат, потврду или други писани доказ о 
поседовању ове компетенције се не провера-
вају. Компетенција „пословна комуникација” 
проверава се писменом симулацијом. Симула-
ција (студија случаја) захтева да се у писменом 
облику на предлог решења одређеног задатка 
које је типично за обављање послова на рад-
ном месту. Провера се обавља у папирној фор-
ми. Задатак сачињава Комисија методом случај-
ног избора из базе питања затвореног типа. 
Међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција у 
изборном поступку провериће се и посебне 
функционалне компетенције, писменим тестом, 
ради провере потребних компетенција за рад 
на овом радном месту у складу са Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Основном суду у Пожаревцу, и 
усменим разговором са кандидатом - реша-
вањем задатка који је типичан за радно место 
за које је расписан конкурс, у оквиру којих про-
вера ће бити проверено познавање процесног и 
материјалног права. Комисија ће сачинити тест 
од по 15 питања и три задатка најкасније 24 
сата пре почетка провере, од којих ће методом 
случајног избора изабрати тест и задатак који 
ће решавати сви пријављени кандидати. По 
провери општих и посебних функционалних 
компетенција у изборном поступку провериће 
се и понашајне компетенције, и то: управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа и савесност, посвећеност и инте-
гритет. Провера ће бити извршена интервјуом 
базираним на компетенцијама. Након провере 
понашајних компетенција Комисија обавља 
усмени интервју са кандидатима ради процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа. О датуму и 
месту за сваку од наведених фаза поступка, 
кандидати ће бити благовремено обавештени, с 
тим да прва од предвиђених провера (опште 
функционалне компетенције) биће у што 
краћем року заказана, одмах након подношења 
пријава и формирања листе кандидата, односно 
након 01.09.2020. године (због спречености 
чланова комисије и одсутности због годишњих 
одмора). 

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази 
(оверене фотокопије или оригинал), конкурсна 
комисија ће одбацити, сходно одредби члана 
55 Закона о државним службеницима. Канди-
дат који се не одазове на позиве да учествује 
у провери једне компетенциј, обавештава се да 
је искључен из даљег тока изборног поступка, 
сходно одредби члана 24 Уредбе. Кандидат који 
у року од 5 радних дана од дана пријема оба-
вештења не достави доказе који се прилажу у 
изборном поступку, писмено се обавештава да 
се искључује из даљег дела изборног поступ-

ка због недостављања доказа, сходно одредби 
члана 26 став 4 Уредбе. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на стра-
ном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству, мора 
бити нострификована. Обавештавају се учесни-
ци јавног конкурса да ће документација бити 
враћена искључиво на писмени захтев учесни-
ка. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду односе се без дис-
криминације и на особе женског пола. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији 
Основног суда у Пожаревцу, на порталу е-Упра-
ве, на огласној табли суда, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

ЈАВНА УСТАНОВА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Референт за правне, 
административне и кадровске 

послове Г010700
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока пословна школа струковних 
студија, струковни економиста (VI степен); 
знање рада на рачунару (Excel, Word, Power 
Point). Уз пријаву на оглас доставити доказ: да 
је лице држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству, оверену фотокопију 
трајног извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте (или очитана), оверену 
фотокопију сведочанства (дипломе), уверење о 
општој здравственој способности, уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са потребном документацијом 
слати на адресу: ЈУ Дирекција за омладину и 
спорт, Српских владара 165, 12300 Петровац на 
Млави (уз напомену „За оглас”).

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
22300 Стара Пазова, Карађорђева 3

тел. 022/312-053

Тужилачки помоћник  
- виши тужилачки сарадник

Опис послова: виши тужилачки сарадник пома-
же јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца 
у раду, прати судску праксу, израђује тужилач-
ке акте, узима на записник кривичне пријаве, 
поднеске и изјаве грађана, самостално преду-
зима процесне радње, врши под надзором и по 
упутствима јавног тужиоца, односно заменика 
јавног тужиоца послове предвиђене законом и 
другим прописима.

УСЛОВИ: За радно место тужилачки помоћник 
- виши тужилачки сарадник у звању самостал-
ног саветника: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен правосудни испит и најмање 
две године радног искуства у струци након 
положеног правосудног испита и потребне 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 894–895 | 12.08.2020.16

Администрација и управа / Трговина и услуге

компетенције за ово радно место. У изборном 
поступку конкурсна комисија ће проверити 
опште и посебне функционалне компетен-
ције и понашајне компетенције, након чега 
ће комисија обавити разговор са кандитатима 
по следећим фазама: провера општих функ-
ционалних компетенција: организација и рад 
државних органа Републике Србије (провера 
ће се вршити писменим путем); дигитална 
писменост (провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару); пословна 
комуникација (провера ће се вршити писаном 
симулацијом). Провера посебних функцио-
налних компетенција: посебна функционална 
компетенција у области рада управе у јавном 
тужилаштву (провера ће се врштити писаним 
тестом и разговором са кандидатом); посебна 
функционална компетенција за радно место 
тужилачки помоћник - поседовање знања и 
вештина за израду нацрта тужилачких одлука 
и других аката (провера ће се вршити писаном 
тестом и разговором са кандидатом); посебна 
функционална компетенција за радно место 
тужилачки помоћник - вештине управљања 
преткривичним поступком (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом). Провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентиација 
ка учењу и променама, изграда и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет (вршиће се писаним путем 
- упитником). Интервју - након провере пона-
шајних компетенција, конкурсна комисија ће 
обавити интервју са каднидатом који подразу-
мева разговор са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних орагана (усмено). 
Кандидати који освоје 1 (један) бод у провери 
одређене компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса 
на огласној табли Основног јавног тужилашт-
ва у Старој Пазови, на интернет презента-
цији тужилаштва и на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање. Прили-
ком пријаве на конкрус добија се шифра под 
којом подносилац пријаве учетвује у даљем 
изборном поступку. Лице које је задужено за 
давање обавештења о интерном конкурсу: 
административно-технички секретар Црно-
брња Мира, контакт телефон: 022/312-053. 
Адреса на коју се подноси пријава за интерни 
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Старој 
Пазови, Карађорђева 3, са назнаком „За јавни 
конкурс”. Општи услови за запослење на рад-
ном месту: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учес-
нику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора у трајању од најмање 6 
(шест) месеци. Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан у упра-
ви тужилаштва на првом спрату, канцлеарија 
број 13 и на интернет страници тужилаштва. 
Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са комисијом: извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, 
уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци, уверење о 
положеном правосудном испиту. Сви докази се 
прилажу у оригинали или овереној фотокпији 
која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима или општинама у којима 

нису именовани јавни бележници приложе-
ни докази могу бити оверени у судовима или 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама. Напомена: Документа о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уврење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Одредбом чл. 9 и чл. 103 Зако-
на о општем управном поступку(„Сл. гласник 
РС” број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган моће да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако станка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат у делу Изја-
ва у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција. Рок за подношење дока-
за: кандидати који су успешно прошли прет-
ходне фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са комисијом позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе наведене доказе, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
адресу Основног јавног тужилаштва у Ста-
рој Пазови, Карађорђева 3. Радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Чл. 9 Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандидати-
ма при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избог врши на основу провере ком-
петенција. Провера компетенција учесника 
конкурса поверава се у изборном поступку. 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о интерном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
о започињању изборног поступка, учесници 
конкурса ће бити обевештени путем телефо-
на. Провера свих компетенција и интервју са 
Комисијом обавиће се у просторијама Осно-
вног јавног тужилаштва у Старој Пазови. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног постука на контакте (телефон 
или адреса) које наведу у пријави. Јавни кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао Основни јавни тужилац у Старој Пазови. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве биће одбачене. Овај 
конкурс се објављује на огласној табли Осно-
вног јавног тужилаштва у Старој Пазови. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. Информације о 
материјалима за припрему кандидата за про-
веру компетенција могу се пронаћи у управи 
Основног јавног тужилаштва у Старој Пазови, 
Карађорђева 3, први спрат, канцеларија бр. 
13 и на интернет страни тужилаштва: ojts.p@
mts.rs. Оглас за јавни конкурс објављује се 
на огласној табли тужилаштва, на интернет 
странини тужилаштва, на порталу е-Управе 
и на интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Трговина и услуге

МАЈСТОР У КУЋИ
18000 Ниш, Сомборска 19

тел. 060/0230-867

Продавац у радњи електро и 
водоводног материјала

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: продавац; 
рад у сменама; пробни рад 3 месеца; потреб-
но радно искуство у трговини - рад са купцима. 
Пријаве слати до 29.08.2020. године на e-mail: 
majstorukuci@gmail.com.

„УНИОН ШПЕД” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 130а

тел. 064/879-4607

Складиштар - виљушкариста
на одређено време, место рада: 

Добановци
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме 
било ког занимања, пожељно знање руковања 
виљушкаром (али није неопходно), пробни рад 
три месеца. Рок за пријављивање на конкурс је 
30 дана од дана објављивања огласа. 

„DVC CLEAN SOLUTIONS” DOO
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 9, лок. 25а
тел. 066/6016-602

Хигијеничар
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа, возачка дозвола Б категорије, пробни 
рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: z.colovic@
gmx.at, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО
11250 Београд - Железник 

Томе Буше 14
тел. 011/658-0586

факс: 011/6577-315
e-mail: office@czr.rs

www.czr.rs

Центар за рециклажу д.о.о. је водећа регионал-
на компанија за сакупљање, прераду и промет 
металног отпада, као и унутрашњу и спољну 
трговину. Компанија је основана 1982. годи-
не и протеклих година прерасла је у лидера у 
регији за сакупљање и рециклирање секундар-
них сировина. Због повећаног обима посла у 
регионалном центру Београд потребан радник 
за позицију:

Kурир - диспечар

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; 
возачка дозвола обавезно Б категорије, рад-
но искуство најмање 6 месеци на истим или 
сличним пословима, познавање и примена 
Microsoft Office пакета. Задужења: води тач-
ну и ажурну евиденцију о путним налозима за 
возила друштва, техничкој исправности возила 
и преса, радним задацима возача и руковала-
ца преса у регионалним и откупним центрима; 
врши контролу путних налога, исправности 
вођења налога, тахо листића и сл.; контактира 
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са одговорним лицима у регионалним и откуп-
ним центрима везано за делокуруг послова око 
регистрације возила, одјаве, пријаве и промене 
података, исправности тахографа и сл.; води 
рачуна о роковима регистрације, сервисирању 
и припреми возила за исту; прати прописе из 
безбедности саобраћаја; припрема докумен-
тацију за пријаву штета на возилима по осно-
ву осигурања; свакодневни одлазак у пошту 
по пријем пошиљки као и слање пошиљки; 
одлазак у банку и друге институције када је 
неопходно да се пошта лично преда. Нудимо: 
редовна примања, могућност развоја у здравом 
и професионалном окружењу. Контакт особа: 
Ранка Јаковљевић, 063/620-431. Рок за конку-
рисање: 31.08.2020.

ФОТОКОПИРНИЦА „УВЕРИЋ”
21000 Нови Сад, Јеврејска 23
e-mail: uveric4you@gmail.com

Фотокопириста
на одређено време 3 месеца,  

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад у сме-
нама; енглески језик - почетни ниво; основно 
знање рада на рачунару; фотокопирање, штам-
пање, коричење, скенирање, курирски послови. 
Јављање кандидата на горе наведену адресу од 
09 до 20 часова. Рок за пријаву: 04.09.2020.

„MIXMART” DOO
11090 Београд, Варешка 4

тел. 060/550-43-66
e-mail: mixmartbeograd@gmail.com

Продавци за послове продаје и 
излагања робе

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама.

„EXCELLENT CARGO” DOO
21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

тел. 064/8481-301

Административни послови
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије. Јављање 
кандидата на горе наведени телефон. Рок за 
пријаву: до 17.08.2020.

ЗЕРВАКОН ТРАНСПОРТ
11000 Београд - Раковица
Миљаковачке ливаде 30l

тел. 062/224-941
e-mail: zervakon01@gmail.com

Возач доставног возила
место рада: Добановци

УСЛОВИ: минимум основно образовање, возач-
ка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања.

„EXCELLENT CARGO” DOO
21000 Нови Сад

e-mail: exccargo@sbb.rs

Референт шпедиције

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије; основно знање 
рада на рачунару; теренски рад.

Референт међународног транспорта

УСЛОВИ: VII/1 степен саобраћајне или еко-
номске струке; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - средњи ниво; основно знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горе наведе-
ни мејл и адресу, од 09 до 15 часова. Рок за 
пријаву: 04.09.2020.

„СКАЛА-М” ДОО
11070 Београд - Чукарица
Милутина Миланковића 1ц

тел. 062/8821-442

Продавац цеви од пластике
на одређено време 3 месеца, за рад у 

Новом Саду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пробни рад; 
енглески језик - средњи ниво; возачка дозво-
ла Б категорије; немачки језик - средњи ниво; 
основно знање рада на рачунару. Јављање 
кандидата на горе наведени телефон. Рок за 
пријаву 04.09.2020.

Медицина

АПОТЕКА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Краља Петра Првог 69

Дипломирани фармацеут
на пословима магистра фармације, за 
рад у Апотеци Параћин - апотекарска 

јединица у селу Доња Мутница

УСЛОВИ: 1. високо образовање - фармацеут-
ски факултет, на интегрисаним академским сту-
дијама, 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. стручни испит; 3. лиценца; 4. најмање шест 
месеци радног искуства у звању магистра фар-
мације. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних, 
фотокопију уверења о држављанству, фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеном фар-
мацеутском факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це за самосталан рад у струци или фотокопију 
решења о упису у Комору; доказ о најмање шест 
месеци радног искуства у звању магистра фар-
мације (уговори о раду, потврде, уверења и сл.). 
Кандидати подносе напред наведену докумен-
тацију у овереним копијама. Запослени обавља 
послове у складу са описом послова датих у 
Правилнику о систематизацији послова код Апо-
теке Параћин. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Апотеке Параћин 
или послати на адресу: Апотека Параћин, Ули-
ца краља Петра Првог 69, 35250 Параћин, са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
магистар фармације”. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и у листу 
„Послови”. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Небла-
говремене, недозвољене, непотписане пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације 
можете се обратити на телефон: 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине 
на одређено време

2 извршиоца - 1 извршилац најдуже  
до 2 године, а други извршилац  

до повратка радника са боловања
2 извршиоца

Опис послова: Самостално пружа медицинску 
помоћ из домена опште медицине лицима која 
се јаве на преглед. Даје мишљење у вези здрав-
ственог стања пацијената, учествује у предузи-
мању мера превентивне делатности. Одговара 
за благовремени пријем и преглед пацијената. 
Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи 
кућно лечење и упућује пацијенте на стацио-
нарно лечење. Обавља саветодавни рад. Ради 
на здравственом васпитању и подизању здрав-
ствене културе пацијената. Стара се за уредно 
вођење медицинске документације. Води рачу-
на о потрошњи, односно прописаној терапији. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. Поред општих услова предвиђе-
них законом, завршен медицински факултет 
(VII степен стручне спреме) и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које радно место се пријављујете треба 
доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из МК рођених (не старије од 
шест месеци) или оверену фотокопију. Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце. Уз пријаву 
треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном економском факултету 
или вишој економској школи, извод из МК рође-
них (не старије од шест месеци) или оверену 
фотокопију. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце. Обавезно назначити за које радно 
место односно за ког извршиоца кандидат кон-
курише. Могуће је конкурисати и за оба извр-
шиоца. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће дужни да доставе лекарско уверење, 
уверење о држављанству и уверење надлеж-
ног суда да се против њих не води кривични 
поступак. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза 
Милоша бб, 12374 Жабари.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу кућног лечења

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер медицинска сестра - техничар, поло-
жен стручни испит, најмање 6 месеци радног 
искуства у Одељењу кућног лечења и рада на 
терену, возачка дозвола Б категорије и да је 
активан возач. Сви кандидати морају испуња-
вати опште услове за заснивање радног односа 
утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/17-УС И 137/17) и посебним прописима 
везаним за јавне службе; доказ да се против 
канидата не води кривични поступак, односно 
да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење суда, не ста-
рије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати за рад-
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но место подносе доказе о испуњености општих 
и посебних услова у оригиналу или овереним 
копијама, не старијим од шест месеци, уз краћу 
биографију са пропратним писмом и уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци). 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа на огласној табли Дома 
здравља „Др Милорад Влајковић” Барајево, 
односно интернет страницама Дома здравља 
„Др Милорад Влајковић” Барајево и Националне 
службе за запошљавање и сајту Министарства 
здравља. Пријаве на оглас могу се поднети лич-
но, на писарници Дома здравља „Др Милорад 
Влајковић”, Барајево, Светосавска 91, сваког 
радног дана од 07 до 15 часова или послати 
препоручено поштом на адресу, са назнаком: 
„За оглас - медицинска сестра - техничар”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Доктор медицине у хитној помоћи
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радика до његовог 
повратка, за рад у Служби за хитну 
медицинску помоћ са санитетским 
превозом Дома здравља Параћин,  

са скраћеним радним временом
3 извршиоца

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника до 
његовог повратка, за рад у Служби 
за здравствену заштиту одраслог 

становништва са одсеком превентивне 
здравствене заштите Дома здравља 

Параћин

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит, лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. 

Виша медицинска сестра - техничар 
у хитној медицинској помоћи
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника до 
његовог повратка, са скраћеним радним 

временом, за рад у Служби за хитну 
медицинску помоћ са санитетским 
превозом Дома здравља Параћин

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању више, односно струковне медицинске 
сестре.

Медицинска сестра - техничар у 
хитној медицинској помоћи

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника до 

његовог повратка, са скраћеним радним 
временом, за рад у Служби за хитну 
медицинску помоћ са санитетским 
превозом Дома здравља Параћин

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре - техничара. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/вен-
чаних, фотокопију уверења о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, односно високој медицинској 
школи, односно средњој медицинској школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце за самостални 
рад или решења о упису у Комору, доказ да 
кандидат има најмање шест месеци радног 
искуства у струци. Опис посла дат је у Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Параћин. 
Докази о испуњености услова за заснивање 
радног односа за напред наведена радна мес-
та подносе се у неовереним копијама. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Дома здравља Параћин или посла-
ти на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора 
Марка 10, 35250 Параћин, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за радно место доктор медицине 
у хитној помоћи” или „Пријава на конкурс за 
радно место доктор медицине изабрани лекар” 
или „Пријава на конкурс за радно место виша 
медицинска сестра / техничар у хитној меди-
цинској помоћи” или „Пријава на конкурс за 
радно место медицинска сестра / техничар у 
хитној медицинској помоћи”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и у листу „Послови”. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, недозвољене, непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неод-
говарајућом документацијом, неће бити разма-
тране. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. За све 
информације можете се обратити на телефон: 
035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел/факс: 015/581-311, 581-656

www.dzkrupanj.rs

Доктор медицине  
изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005; положен стручни 
испит за своје звање; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о 
завршеном медицинском факултету (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о положе-
ном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија), лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о радном искуству у звању 
доктора медицине, кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних (не старији 
од 6 месеци), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
се подносе на адресу: Дом здравља Крупањ са 
стационаром, Владе Зечевића 61, 15314 Кру-
пањ или непосредно у Дому здравља Крупањ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
на одређено време од три месеца

4 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем одговарајућих 
метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме 
под надзором доктора медицине, специјалис-
те или супспецијалисте; спроводи здравствену 
заштиту становништва; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба и да има: завршено 
високо образовање (медицински факултет) на 
интегрисаним академским студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит. 
Уз пријаву треба доставити и: 1. кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; 2. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању - медицинском факултету; 3. ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; 4. извод из МК рођених - оригинал. 
Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу 
„Послови” код Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаву са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Пожаре-
вац, Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА”

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен струч-
ни испит; познавање најмање једног страног 
језика; пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима; пробни рад 
шест месеци. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету (са просечном оценом студи-
рања), оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном испиту 
за научно звање магистра и/или доктора наука 
(ако га кандидат има), доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца), фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту, биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и небла-
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говремене пријаве, неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине - изабрани лекар

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит, 
лиценца за рад; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинтере-
совани кандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију лиценце или решење о упису у 
Комору.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане законом. Рок за 
пријављивање је 8 дана од објављивања огла-
са у листу „Послови” и на званичној веб-стра-
ници Министарства здравља Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат је дужан да при-
ликом заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве са 
траженом документацијом слати на адресу: 
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са 
назнаком „За конкурс - не отварати”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање, Ј.Ј. Лунге 1

тел. 017/421-310
e-mail: info@zjzvranje.org.rs

Доктор медицине
на одређено време од шест месеци, због 

повећаног обима посла на пословима 
везаним за заразну болест COVID-19 
изазвану вирусом SARS-CoV-2 која је 

Одлуком Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС”, бр. 23/20) проглашена 

заразном болешћу чије је спречавање 
и сузбијање од интереса за Републику 

Србију
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, поседовање лицен-
це за рад. Опис послова: према Правилнику 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у ЗЗЈЗ Врање. Заинтересовани 
кандидати су дужни да поред пријаве на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона 
и контакт адресом доставе и: очитане податке 
са личне карте; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци); овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце надлежне коморе или решење 
о продужењу лиценце. 

Виши санитарни техничар - 
санитарно-еколошки инжењер

на одређено време од шест месеци, због 
повећаног обима посла на пословима 
везаним за заразну болест COVID-19 
изазвану вирусом SARS-CoV-2, која је 

Одлуком Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС”, бр. 23/20) проглашена 

заразном болешћу чије је спречавање 
и сузбијање од интереса за Републику 

Србију
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, 
Висока здравствена школа струковних студија, 
одсек санитарни техничар - струковни санитар-
но-еколошки инжењер, положен стручни испит, 
поседовање лиценце за рад. Опис послова: 
према Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање. 
Заинтересовани кандидати су дужни да поред 
пријаве на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и контакт адресом доставе 
и: очитане податке са личне карте; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
ног основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинској школи / високој 
здравственој школи струковних студија, одсек 
санитарни техничар - струковни санитарно-еко-
лошки инжењер; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце надлежне коморе или решење 
о продужењу лиценце.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од шест месеци, због 

повећаног обима посла на пословима 
везаним за заразну болест COVID -19 
изазвану вирусом SARS-CoV-2, која је 

Одлуком Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС”, бр. 23/20) проглашена 

заразном болешћу чије је спречавање 
и сузбијање од интереса за Републику 

Србију
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, општи смер, положен стручни испит, посе-
довање лиценце за рад. Опис послова: пре-
ма Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање. 
Заинтересовани кандидати су дужни да поред 
пријаве на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и контакт адресом доставе 
и: очитане податке са личне карте; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
ног основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи, одсек 
општи смер; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце надлежне коморе или решење о 
продужењу лиценце. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на оглас је 
8 дана од дана објављивања код Националне 
службе за запошљавање у публикацији „Посло-
ви”. Оглас ће бити објављен и на огласној табли 
и интернет страници Завода за јавно здравље 
Врање, као и на интернет страници Минис-
тарства здравља. Пријаве на оглас доставити 
у затвореној коверти Служби за правне и еко-
номско-финансијске послове Завода за јавно 
здравље врање или поштом на адресу: Јована 
Јовановића Лунге 1, 17500 Врање, са назнаком 
„Пријава на оглас”, са назнаком стручног кадра 

за који кандидат подноси пријаву. Кандидати 
који не буду изабрани биће обавештени у скла-
ду са законом. Приложена конкурсна докумен-
тација кандидатима који нису изабрани биће 
враћена заједно са обавештењем о избору кан-
дидата. Кандидат који буде изабран за пријем у 
радни однос на одређено време пре закључења 
уговора о раду биће дужан да достави лекарско 
уверење о општој здравственој способности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине - специјалиста 
педијатрије - изабрани лекар за децу

на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства, у Служби за 
здравствену заштиту деце, школске 

деце и омладине

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију уве-
рења о завршеној специјализацији, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце, кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа, могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информације и провере 
стручног знања који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице 
Јелене 22, Београд и на сајту Дома здравља. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља 
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, 
са назнаком: „За оглас” или лично доставити у 
писарницу Дома здравља Раковица.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 78

Како је дана 02.07.2020. године ступила на сна-
гу Одлука о проглашењу ванредне ситуације 
на територији општине Ивањица због ширења 
вируса Ковид-19, која је донета на предлог 
Штаба за ванредне ситуације општине Ивањи-
ца и како је због коронавируса дошло до наглог 
смањења обима посла у Специјалној болни-
ци за рехабилитацију Ивањица, поништава се 
Јавни оглас бр. 954 расписан дана 03.07.2020. 
године, за пријем у радни однос на одређе-
но време на радно место под називом: кувар. 
У складу са напред наведеним и у складу са 
одредбом члана 23 тачка 1 Статута Специјалне 
болнице, којом је прописано да директор орга-
низује и руководи процесом рада Специјалне 
болнице, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

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

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом: завршен медицин-
ски факултет - VII/1 степен стручне спреме, 
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положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да 
приложе следеће доказе о испуњавању услова: 
оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оригинал или 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о лиценци издато од Лекарске 
коморе Србије. Рок за подношење пријава са 
краћом биографијом и доказима о испуњености 
услова 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.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/385-871

Биолог / молекуларни биолог
у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, кан-
дидати морају да испуњавају посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Завода за јавно здравље 
Нови Пазар. Под тачком 1: високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним стдијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, у складу са 
законом. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију доказа о завр-
шеној школи, фотокопија уверења о положе-
ном испиту и лиценци, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да се против њих не води истрага и кривич-
ни поступак, кратку биографију са адресом и 
бројем телефона. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана обајвљивања у 
публикацији „Послови” и на сајту Министар-
ства здравља РС. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Пријаве на оглас доста-
вити пријавној служби у просторијама Завода 
за јавно здравље, на горе на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Поништава се оглас за радно место: 1. виша 
медицинска сестра / техничар у специјализо-
ваним психијатријским болничким установама 
које су организоване за двадесетчетворочасов-
ни пријем, задржавање пацијената без прис-
танка, за збрињавање и лечење психотичних 
поремећаја у акутној фази, болести зависности, 
за форензичку психијатрију, психогеријатрију и 
психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац, 
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 
обима посла.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Виша медицинска сестра - 
техничар

у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем, 

задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време до 6 

месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: образовање: на студијама првог сте-
пена (основне струковне / академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца. Кандидати за радно место под редним 
бр. 1 морају предати: кратку биографију (CV), 
пријаву на оглас, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном високом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време до 6 

месеци, због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца. Кандидати за радно место под редним 
бр. 2 морају предати: кратку биографију (CV), 
пријаву на оглас, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном средњем образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих 
података, кандидат треба да да своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Пријаве са 
потребним доказима достављају се поштом на 
следећу адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 
26220 Ковин или лично у архиви болнице, са 
назнаком: „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне служ-
бе за запошљавање. Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Доктор медицине
за рад у Центру за контролу  

и превенцију болести

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит, лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; познавање рада на компју-
теру; пожељно знање енглеског језика. Заинте-
ресовани кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: кратку биографију, адресу 
и контакт телефон, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију дипломе - уверења о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у Лекар-
ску комору Србије, уверење да кандидат није 
осуђиван - издаје МУП (издато након објављи-
вања огласа), уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак - издаје Основни и 
Виши суд Пирот (издато након објављивања 
огласа), копирану или скенирану возачку дозво-
лу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања на огласној табли код Национал-
не службе за запошљавање. Оглас је потребно 
објавити и на сајту Министарства здравља РС. 
Пријаве се подносе поштом или лично на адре-
су Завода за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са 
назнаком „Оглас за доктора медицине”. Канди-
дат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора о раду дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад (лекарско уверење). 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Цитоскринер
за рад у цитолабораторији за 

организовани скрининг грлића материце 
Дома здравља Пожаревац

6 извршилаца

Опис послова: врши морфолошку анализу 
ћелија добијених цервикалним брисом у поступ-
ку скрининга.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање на 
основним студијама првог степена (основне 
академске / струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; или средње образовање 
у трајању од четири године; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
у области биолошких наука; 2. положен стручни 
испит, додатна обука за цитоскрининг у орга-
низованом популацаоном скринингу на рак 
грлића материце. Уз пријаву треба доставити и: 
1. молбу за пријем са тачно назначеним радним 
местом на које се конкурише и биографијом 
са адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи; 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; 4. оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (уколико 
је дошло до промене презимена потребно је 
доставити оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних); 5. очитану личну карту; 
6. кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Лабораторијски техничар
за рад у цитолабораторији за 

организовани скрининг грлића материце 
Дома здравља Пожаревац

2 извршиоца

Опис послова: Узима узорке биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 
опрему за микробиолошка и биохемијска испи-

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 2112.08.2020. |  Број 894–895 |   

Медицина

тивања у здравственој установи и у оквиру 
теренског рада; припрема, одржава и врши 
контролу исправности лабораторијске опреме; 
одржава културе микроорганизама; ради на 
биохемијским и другим анализаторима; изводи 
лабораторијске анализе билошког материјала, у 
складу са номенклатуром лабораторијских услу-
га на примарном нивоу здравствене заштите, 
о чему води прописану медицинску документа-
цију; правилно одлаже медицински отпад.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом и: завршено средње образовање 
(смер: лабораторијски техничар); положен 
стручни испит; лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању лабораторијски техни-
чар. Уз пријаву треба доставити и: 1. молбу за 
пријем са тачно назначеним радним местом на 
које се конкурише и биографијом са адресом 
и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи; 3. 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; 4. оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (уколико је дошло 
до промене презимена потребно је доставити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних); 5. очитану личну карту; 6. кандида-
ти који су радили у струци дужни су да доставе 
и оверену фотокопију лиценце.

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби за дечију и 

превентивну стоматологију и Службу 
за стоматолошку здравствену заштиту 

одраслих Дома здравља Пожаревац
4 извршиоца

Опис послова: асистира доктору стоматологије 
током спровођења стоматолошке здравствене 
заштите; асистира при денталним и интраорал-
ним снимањима; води прописану медицинску 
документацију; припрема стоматолошку орди-
нацију за рад; врши дезинфекцију и стерили-
зацију материјала и инструмената; правилно 
одлаже медицински отпад.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено средње образовање 
(средња медицинска школа); 2. положен струч-
ни испит; лиценца, најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању стоматолошка сестра 
- техничар. Уз пријаву треба доставити и: 1. 
молбу за пријем са тачно назначеним радним 
местом на које се конкурише и биографијом 
са адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи; 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; 4. оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (уколико 
је дошло до промене презимена потребно је 
доставити оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних); 5. очитану личну карту; 
6. кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну  

медицинску помоћ
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

Опис послова: дијагностикује повреде и друге 
физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медици-
не, обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, збрињава 
пацијенте на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопходно 
указивање хитне медицинске помоћи, по потре-
би прати пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе; 
обавља консултације са другим здравстве-

ним радницима и здравственим сарадницима; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести; прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже 
и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здравствено-васпитне активности и оства-
рује сарадњу са кључним појединцима и орга-
низацијама у заједници; организује и учествује 
у посебним програмима (вакцинација, мере у 
току епидемија и масовних несрећа, мере за 
рано откривање болести); утврђује време и 
узрок смрти, води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља и друге послове своје струке 
у складу са актима Дома здравља и РФЗО, као 
и по налогу непосредног руководиоца, за које 
се захтева висока стручна спрема - медицински 
факултет, стручни испит; лиценца и најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. За свој рад непосредно је одговоран 
начелнику службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: завршено високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; положен стручни испит; 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Уз пријаву 
треба доставити и: 1. молбу за пријем са тач-
но назначеним радним местом на које се кон-
курише и биографијом са адресом и контакт 
телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној одговарајућој школи; 3. овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; 4. оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (уколико је дошло до 
промене презимена потребно је доставити ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних); 5. очитану личну карту; 6. кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања у листу „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање и на сајту Минис-
тарства здравља. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаву са доку-
ментацијом доставити на адресу: Дом здравља 
Пожаревац, Јована Шербановића 12, 12000 
Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка

Бранислава Нушића 2

Администратор информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидат мора испуњавати и сле-
деће посебне услове: VI степен стручне спре-
ме, завршена виша школа за информатику или 
завршене основне студије у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, на високој струковној школи за инфор-
матику; најмање три године радног искуства 
на пословима администратора информацио-
них система и технологија. Уз пријаву на јавни 
оглас приложити: диплому о завршеној школи, 
у оригиналу или овереној фотокопији и доказ о 
радном искуству (уверење, потврда послодавца 
или уговор), у оригиналу или овереној фотоко-

пији. Рок за подношење пријава на јавни оглас 
са краћом биографијом је осам дана од дана 
објављивања огласа на огласној табли Дома 
здравља Бела Паланка, интернет презентацији 
Дома здравља Бела Паланка, код Националне 
службе за запошљавање и на интернет стра-
ници Министарства здравља. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранисла-
ва Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назна-
ком „Директору”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра/техничар у 
интензивној нези нивоа 3

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања, Одсек 
кардиохируршког интензивног лечења

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа - педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.).

Домар/мајстор одржавања
Одсек за одржавање објекта

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - машински 
техничар; најмање 1 година радног искуства 
на одговарајућим пословима; предвиђен проб-
ни радо у трајању до 6 (шест) месеци.Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

11000 Београд, Качерска 6-12
тел. 011/2462-210

Неговатељица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство.

Физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство.
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ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон 011/2462-210, конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен средње медицинске шко-
ле - општег смера, са или без радног иску-
ства; положен стручни испит, лиценца за рад, 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Заинтересова-
ни кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење 
о држављанству, фотокопију дипломе о зврше-
ној средњој медицинској школи - општег сме-
ра; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију 
личне карте. Рок за подношење пријава је 8 
(осам) дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови” и сајту Дома здравља „Др Симо 
Милошевић”. Пријаве се подносе на адресу 
Дома здравља „Др Симо Милошевић”, Пожешка 
82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат, 
соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање. Одлука о избору кандидата 
на расписани конкурс биће објављена на сајту 
Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

1. Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: пожељно радно искуство у здравстве-
ној установи; VII степен, високо образовање, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару; мини-
мум 10 година радног стажа, пожељно радно 
искуство у здравственој установи. Заинтере-
совани кандидат подноси следећу документа-
цију; пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних уве-
рење о држављанству; фотокопију личне карте.

2. Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; VII 
степен - високо образовање, на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјали-
зацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; 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 одређе-
них грана медицине, у скалду са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-

ника; стручни испит, лиценца, специјалистич-
ки испит, најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Заинтересовани кандидат подноси следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију дипломе или уверење о 
завршеној специјализацији, фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту; фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
коморе, извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних; уверење о држављанству; фотокопију 
личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”, сајту Министарства здравља РС и 
сајту Дома здравља „Др. Симо Милошевић”. 
Пријаве се подносе на адресу Дома здравља 
„Др. Симо Милошевић”, Пожешка 28, 11030 
Београд или на архиви ДЗ, III спрат, соба број 
15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање. Одлука о избору кандидата на рас-
писани конкурс, биће објављена на сајту Дома 
здравља „Др Симо Милошевић”.

ДОМА ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА  
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време ради замене, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства, односно одсуства са рада ради 
неге детета, а најдуже до 04.08.2021. 

године, у Служби за здравствену 
заштиту жена и деце са поливалентном 

патронажом, Одељење здравствене 
заштите деце

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр. 
169/2018,448/2018 и 114/19): високо образо-
вање, на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Лабораторијски техничар
на одређено време, најдуже до годину 

дана, у Служби за лабораторијску, 
радиолошку и ултразвучну дијагностику 

и специјалистичку консултативну 
делатност, у Одељењу ултразвучне 

дијагностике

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр. 
169/2018, 448/2018 и 114/19): IV степен стру-
чне спреме, средње образовање, образовни 
профил - лабораторијски техничар; положен 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању лабораторијски тех-
ничар.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз 
пријаву на оглас, подносе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о завршеној 

школи која се тражи јавним огласом; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе / оверена фотокопија 
решење о упису у именик коморе; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); фотокопија личне карте или извод 
очитане личне карте; кратка лична и радна 
биографија (CV) са адресом и контакт теле-
фоном и имејл-адресом. Описи послова за сва 
наведена радна места уврђени су Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Љубовија (са стационаром) 
број 169/2018, 448/2018 и 114/19 и кандидати-
ма су доступни на увид у просторијама правне 
службе Дома здравља Љубовија са стациона-
ром радним данима од 14 до 15 часова. Рок за 
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа за пријем у радни однос. Пријаве 
се подносе лично у просторијма правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром или 
поштом на адресу: Дом здравља Љубовија, 
Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са наз-
наком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узимати у разматрање. У складу 
са чл. 9 став 3 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Репу-
блика Србија, аутономна покрајина и једи-
ница локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, 
96/2019), одлуку о избору кандидата који су 
се пријавили за наведена радна места, доноси 
директор Дома здравља Љубовија са стацио-
наром. Уколико буде потребно кандидати који 
су се јавили на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство у раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд.), о чему се сачињава записник. Прија-
вом 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. Податке прикупља и 
податке обрађује правна служба Дома здравља 
Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити 
обавештени о избору најкасније у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата. 
Одлука о избору кандидата ће бити објавље-
на на веб-страници Дома здравља Љубовија са 
стационаром: www.dzljubovija.com. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације на контакт телефон: 
015/561-898 или лично у просторијама правне 
службе Дома здравља Љубовија са стациона-
ром. Са изабраним кандидатима биће закљу-
чен уговор о раду у складу са Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 
95/2018-аут.тумачење) и Посебним колектив-
ним уговор за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покраји-
на и јединица локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС”, 96/2019).

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско-

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом 
о раду; IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра - техничар општег смера, поло-
жен стручни испит; лиценца; возачка дозво-
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ла Б категорије. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи; оверен препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору; оверену фотоко-
пију возачке дозволе Б1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активни возач; биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Дом 
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас број 11/2020”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Специјалиста интерне медицине
на одређено време због замене радника 

на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду; VII/2 степен стручне спреме: специјали-
ста интерне медицине; положен стручни испит; 
положен специјалистички испит. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверен препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Педијатријска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: педи- 
јатријска сестра са положеним стручним испи-
том. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; уверење Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време ради замене 

запосленог на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: физиоте-
рапеутски техничар са положеним стручним 
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној медицинској школи; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране.

АПОТЕКА „MAX PHARM”
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 100

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: фармаце-
утски техничар; положен стручни испит; лицен-
ца за рад; пожељно радно искуство. Биогра-
фију слати на мејл адресу: vasicjasna5@gmail.
com. Телефон за контакт: 063/433-570. Рок за 
пријаву: 25.08.2020. године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објаваљен дана 10.06.2020. у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место: 
медицинска сестра - техничар за потребе Служ-
бе за унутрашње болести, Одсек за ендокрино-
логију, на одређено време до повратка запос-
лене са боловања. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

за потребе Службе за анестезију са 
реаниматологијом Одсека за интензивну 
негу и лечење, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

Медицинска сестра - техничар у 
јавном здрављу

за потребе Одељења за социјалну 
медицину, здравствену статистику, 

планирање и информатику, на одређено 
време до повратка привремено одсутне 

запослене са боловања

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

Возач
за потребе Одсека за превоз и танспорт 

у Служби за техничке и помоћне 
послове, на одређено време до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: средње образовање, IV или III сте-
пен стручне спреме; поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију возачке дозволе одго-
варајуће категорије; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). 
Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

Пословни центри НСЗ
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Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство

„ОБИ” ДОО БЕОГРАД
e-mail: office@obikg.rs

тел. 034/300-077

Пројект менаџер - пословођа
за рад у Крагујевцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VII ниво квалификација, смер 
- грађевински техничар, грађевински инжењер; 
пожељно радно искуство на истим или сличним 
пословима; предвиђен пробни рад месец дана; 
обавезна возачка дозвола Б категорије; знање 
рада на рачунару (Auto Cad). Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију могу доставити на 
мејл: office@obikg.rs или могу позвати на контакт 
телефон: 034/300-077, најкасније до 28.08.2020.

GP „STILL-NET” DOO
26000 Панчево, Светозара Марковића 225

тел. 013/333-311

Грађевински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевин-
ски техничар. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 013/333-311, особа за контакт: Вла-
димир Воленек.

GP „STILL-NET” DOO
26000 Панчево, Светозара Марковића 225

тел. 013/333-311

Инжењер грађевинарства

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, 
инжењер грађевинаства. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 013/333-3311, особа за 
контакт: Владимир Воленек.

„ADRIACORE” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 105

Машински инжењер
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању, познавање рада на рачу-
нару (Office пакет), возачка дозвола Б катего-
рије, знање енглеског језика (средњи ниво), 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: 
dmilosevic@adriacore.com.

ДЕМИНГ
11000 Београд, Патријарха Варнаве 23

тел. 011/3447-413

Тесар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Помоћни радник у грађевинарству
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања 
огласа.

APTIV MOBILITY SERVICES
DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Привредникова 20
тел. 060/8892-534

e-mail: tatjana.kovacev@aptiv.com

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца

500 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спре-
ме. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање канди-
дата на горе наведени телефон и мејл. Рок за 
пријаву: 12.10.2020.

„TERAX NISKOGRADNЈA” DOO
24000 Суботица, Јована Микића 135

e-mail: teraxdoo@gmail.com
тел. 024/682-455

Тесар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање 
тесар, може и приучени радник, без обзира на 
радно искуство; теренски рад.

Зидар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање 
зидар, може и приучени радник, без обзира на 
радно искуство; теренски рад.

ОСТАЛО: Слање биографија на мејл или поштом, 
ближе информације на контакт телефон. Оглас 
остаје отворен до 31.08.2020. године.

„КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Продавац грађевинског материјала

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Заинтересовани канди-
дати треба да пошаљу CV на наведену мејл-ад-
ресу у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„АЕРОН” ДОО
11000 Београд, Максима Горког 83

тел: 011/2193-367

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроин-
сталатер или монтер-инсталатер.

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: основна информатичка обука, возачка 
дозвола Б категорије. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве на наведени број телефона 
или да пошаљу CV на e-mail: aerodoo@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ДОО „ФЕМАН”
35000 Јагодина, Вихорска

Електроинжењер јаке струје
на одређено или неодређено време,  

за рад у фабрици у Јагодини
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме - 
електроинжењер, познавање НН и СН мреже 
и електроинсталације, са или без радног иску-
ства. Опис посла: организација запослених 
за рад на терену, пријаве радова на терену и 
вођење грађевинске књиге, даје стручне тех-
ничке савете.

Машински инжењер
одређено или неодређено време, за рад 

у фабрици у Јагодини
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме 
- производно машинство, технолог прераде 
метала, познавање рада на рачунару и неких 
од техничких програма (Solid Works, Proingeneir, 
Cad/Cam, 2 D i 3 D), са или без радног иску-
ства. Опис посла: пословођа машинске обраде 
алата, организација рада запослених, вршење 
поправке постојећих и израда нових алата.

Електричар/електромонтер
на одређено или неодређено време, за 

рад у фабрици у Јагодини
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема 3. 
или 4. степен, може и КВ или ВК; одговорна 
и вредна особа, са или без радног искуства, 
спремна за рад на терену. Опис посла: рад на 
извођењу електрорадова на терену, рад у фаб-
рици на електроинсталацијама и одржавању, 
инсталирање НН мреже и шемирање ормана и 
електроопреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу 
доставити своје пријаве лично или поштом 
на адресу: „Феман” д.о.о., Вихорска 1, 35000 
Јагодина или електронским путем на адресу: 
kadrovska@feman.co.rs. За све додатне инфор-
мације тел. 035/8230-000, контакт особа Бојана 
Јовановић. За све кандидате који нису са тери-
торије општине Јагодина или околине обез-
беђен је бесплатан смештај. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа.

„LIBER BLUE GROUP” DOO
24000 Суботица, Исидоре Секулић 10

e-mail: liberbluegruop@gmail.com

Виљушкариста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије. Заин-
тересовани кандидати могу своје биографије 
слати на горе наведену имејл-адресу. Телефон 
за контакт: 069/824-2010. Рок за пријаву је 
20.08.2020. године.

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

БЕОГРАД

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВРАЧАР”

11000 Београд 
Бјелановићева 2

тел. 011/7154-077

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: образовање стечено на: студијама 
другог степена (мастер академске струдије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) у складу са прописима 
који уређују високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или одговарајућим 
вишим образовањем; са или без радног иску-
ства, са или без положеног стручног испита или 
испита за лиценцу.

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске струдије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
прописима који уређују високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит за службеника за јавне набавке у складу 
са законом.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа васпитачког смера; са или без положе-
ног стручног испита или испита за лиценцу.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: да кандидат има: 1) одговарајуће 
образовање; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву 
доставити: попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз попуњен пријавни формулар кан-
дидат доставља: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, не старије од годину дана; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија оверена); 
уверење о држављанству, оригинал или фото-
копија оверена, не старије од шест месеци; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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; ако 
кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Сви остали докази саставни су 
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, поштом или лично, од 9.00 до 
14.00 часова. Кандидати који уђу у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију (фотоко-

пије) заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају Предшколској установи 
на наведену адресу. Телефон за информације:  
011/7154-094.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник српског језика и 
књижевности

са непуним (59%) радним временом

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/2020), чланом 2 тачка 13 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18 тачка 7 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији и то: професор, однос-
но дипломирани филолог за српсхохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенс-
ку књижевност и општу књижевност; професор 
српсхохватског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; проесор српског 
језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књжевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студија 
на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

Наставник енглеског језика
са непуним (78%) радним временом

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/2020), чланом 2 тачка 13 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18 тачка 7 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији и то: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; мастер филолог (студијски про-
грам Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност). 
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Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијким програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика.

ОСТАЛО: да кандидати 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова: пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолоошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из спихолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са еврпским 
системом преноса бодова (оригинал или овере-
на фотокопија потврде-уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психо-
логије и педагогије или оверена копја уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседу-
ју, они који не поседују, Закон у складу са чла-
ном 142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија) 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 дискирминатор-
но понашање; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језку (оригинал или 
оверена фотокопија); оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрни 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве доставти искључиво 
препорученом поштом секретаријату школе на 
наведену адресу. Контакт телефон за информа-
ције: 011/2629-321.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

1. Сервирка
14 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; осмого-
дишња школа и стручна оспособљеност у 
трајању од шест месеци до две године; са или 
без радног искуства.

2. Домар

УСЛОВИ: III/IV степен средњег образовања, 
било ког занимања, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернер страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар, кан-
дидат доставља: кратку биографију, оверену 
фотокопију сведочанства о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци (фотокопија 
мора бити оверена); уверење полицијске упра-
ве, не старије од шест месеци, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће,-
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно поношање (фотокопија уверења мора 
бити оверена). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом(лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве слати искључиво 
путем поште, на адресу Предшколска установа 
Чукарица, Пожешка 28, Београд, са назнаком 
„За конкурс за радно место сервирке - домара”. 
Ближе информације се могу добити путем тел. 
011/3552-770.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

1. Шеф кухиње
2 извршиоца

УСЛОВИ: V/IV степен стручне спреме, угости-
тељско-туристичка школа смер кулинарство, 
занимање: специјалиста кувар, кувар, са рад-
ним искуством од једне године у струци. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар за пријаву 
на конкурс, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар, кандидат доставља: крат-
ку биографију, оверену фотокопију сведочан-
ства о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству не старије од 
шест месеци (фотокопија мора бити оверена);  

уверење полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, 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 (фотокопија уве-
рења мора бити оверена). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на кон-
курс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати искључиво путем поште, на адресу: 
Предшколска установа Чукарица, Пожешка 
28, Београд, са назнаком: „За конкурс, за рад-
но место шеф кухиње”. Ближе информације се 
могу добити путем тел. 011/3552-770.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175/2
тел. 063/262-167

e-mail: skolaooosekretar@gmail.com

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019 и 6/2020) и услове предвиђе-
не Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе стечено: 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 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 с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу 
предмета; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; да није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
и да кандидат није осуђиван због привредних 
преступа, нити му је изречена правоснажна 
судска мера забране обављања делатности; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од ступања на дужност). Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан 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 испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона, то јест високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године или више образо-
вање за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада на послови-
ма васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
који се пријављује на радно место директора 
школе попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
пријавни формулар прилаже уз следећу доку-
ментацију: 1. биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе, 2. диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању (оригинал 
или оверену копију), 3. уверење о положеном 
испиту за лиценцу, стручном испиту за настав-
ника, односно стручног сарадника - дозволу за 
рад (оригинал или оверену копију), 4. потврду о 
раду у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, 5. уверење 
из казнене евиденције у складу са чланом 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење МУП-а не 
старије од 6 месеци), 6. уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора и уверење 
Привредног суда да кандидат није осуђиван 
због привредних преступа, нити му је изречена 
правоснажна судска мера забране обављања 
делатности (не старије од 6 месеци), 7. уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 8. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију не старије од 6 месеци), 9. доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, 10. резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (достављају само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе), 
11. лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора којим се регулише статус 
изабраног директора, 12. уверење о положе-
ном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директо-
ра школе), 13. доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 

(доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику), 14. 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту. Сва потребна документација се подноси у 
оригиналу или овереним копијама. Пријава на 
конкурс, са доказима, подноси се препоруче-
ном пошиљком са повратницом, или лично на 
адресу школе: Школа за основно образовање 
одраслих Младеновац, Краља Петра Првог 
175/2, 11400 Младеновац, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора”, 
у року од 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања кокурса. Неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се она пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу. Благовременом прија-
вом сматраће се и пријава која је предата пре-
порученом поштом и тада се као дан пријема 
рачуна дан када је пошта примила пошиљку. 
Када истек конкурсног рока за пријем пријава 
пада у недељу или дане државног празника, 
рок за пријаву помера се за следећи радни дан. 
Непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Неоверене фотокопије се неће узимати 
у разматрање. Под потпуном пријавом сматраће 
се она пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава све 
наведене услове конкурса. Комисија за избор 
директора ће обавити интервју са пријављеним 
кандидатима, који испуњавају услове конкур-
са. Решење о именовању директора биће дос-
тављено свим учесницима конкурса, у законом 
предвиђеном року. Све информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе на број 
телефона: 063/262-167 или на мејл-адресу: 
skolaooosekretar@gmail.com, радним данима у 
периоду од 10 до 12 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-202

Наставник предметне наставе - 
биологија

Наставник предметне наставе - 
музичка култура

са непуним радним временом - 60%

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са непуним радним временом - 61%

Наставник предметне наставе - 
биологија

са непуним радним временом - 55%

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и одред-
би Правилника о степену и врсти образовања 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Службени гласник - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке струковне студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање на основу Уредбе о Каталогу рад-
них места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018, 43/2018) и чл. 26 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у Гимназији у Обреновцу и 
то: 1. да има одговарајуће образовање (први 
степен стручне спреме); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020); да има одговарајуће образовање на 
основу Уредбе о Каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 
6/2018, 43/2018) и чл. 24 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и радних 
задатака у Гимназији у Обреновцу и то: 1) висо-
ко образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно на специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године - 
област економија или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. - област економија; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. знање рада на рачунару. 
Кандидати су дужни да доставе: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, 2. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су стекли високо образовање 
након 10. септембра 2005. године потребно је 
да доставе и додатак дипломи) или сведочан-
ство/уверење о завршеној основној школи (за 
радно место чистачице), 3. уверење МУП-а да 
лице није осуђивано са правним последицама 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса), 
4. уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци од дана објављивања конкур-
са, 5. доказ о познавању српског језика уколико 
кандидат који није стекао диплому или сведо-
чанство/уверење на српском језику, 6. ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених (са холограмом), 7. биографију. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Изабрани кандидати су дужни да пре закљу-
чења уговора о раду доставе уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова доста-
вити искључиво у папирној форми на адресу 
школе: Гимназија у Обреновцу, Милоша Обре-
новића 90, 11500 Обреновац, са назнаком „За 
конкурс” (обавезно навести на које радно место 
се односи). Контакт телефон: 011/8721-202.

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

Наставник предметне наставе  
у посебним условима  

- енглески језик

Наставник предметне наставе  
у посебним условима  

- музичка култура
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у чл. 24 ст. 1 Закона о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове у складу 
са чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: 1) да 
има одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): 1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; лице из тачке 1) подтач-
ка 2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-

та: да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом; обавезно образовање 
лица из чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; наставник 
који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основа-
ма система образовање и васпитања; кандидат 
који нема образовање из чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лицен-
цу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 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. Докази 
о испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ под тач-
ком 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Посебни услови рада у школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту), оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеном обра-
зовању (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену копију 
доказа да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци). Доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази који испуњавају услове, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кан-

дидати бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Пријавни формулар 
са документацијом доставити лично у секрета-
ријат школе или путем препоручене пошиљке 
на наведену адресу. Документа се по окон-
чању конкурса не враћају кандидатима. Ове-
рена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележни-
ка. Изузетно, у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је 
доставило непотпуну документацију. Благовре-
меном пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеним конкурсом. Пот-
пуном пријавом сматраће се она пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове означене у кон-
курсу. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1

тел. 011/8123-462

Васпитач
12 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образвање, однос-
но одговарајуће високо образовање на стру-
дијама превог степена (основне струковне 
струдије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) или на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне струдије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сес-
тра - васпитач или више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима 
је лице оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста.

Помоћни кувар

УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен 
стручне спреме.

Спремачица
4 извршиоца

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 
4, и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) да имају одговарајуће образо-
вање; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање и двање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); 6) обавезно полагање испита за 
лиценцу (за радна места васпитач и медицин-
ска сестра - васпитач). Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 
5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену спсособност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи лично или путем поште, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
Предшколска установа „Ракила Котаров Вука” 
Лазаревац, Даре Ранђић 1, 11550 Лазаревац. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој струч-
ној спреми, не старије од шест месеци; 2. извод 
из матичне књиге рођених, фотокопија овере-
на; 3. уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопија оверена, не старије од шест месе-
ци; 4. уверење полицијске управе, не старије 
од шест месеци, да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање и давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, 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. Ако се 
доставља фотокопија уверења, мора бити ове-
рена. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

ЗВЕЗДАРА
11050 Београд - Звездара, Суботичка 2

На основу инструкције Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја број 112-01-00182-
1/2020-20 достављене Предшколској установи 
„Звездара” дана 30.07.2020. године, Предшкол-
ска установа Звездара поништава конкурс за 
педагошког асистента објављен у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
дана 29.07.2020.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Оглас Универзитета у Београду - Хемијског 
факултета објављен дана 22.07.2020. године, 
поништава се за радно место под тачком 2: 

једног сарадника у настави у звању асистента 
са докторатом за ужу научну област Органска 
хемија, на одређено време од 3 године.

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзи-
тета у Београду. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, списак радова, диплома о одговарајућој 
школској спреми, потврда надлежног органа да 
кандидат није осуђиван са правним последица-
ма за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало), достављају се на адресу: 
Хемијски факултет у Београду, Студентски трг 
12-16, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ”
11253 Сремчица – Београд, Томаса Едисона 3

тел. 011/2526-400
e-mail: skoladr@mail.com

Педагошки асистент
на период од једне године,  

до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: 1) најмање IV степен стручне спреме, 
односно стечено средње образовање; 2) позна-
вање ромског језика, уколико ради са децом, 
ученицима и породицама из ромске заједнице, у 
складу са Законом. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, доказ о неосуђи-
ваности, лекарско уверење (након заснивања 
радног односа). Документација не сме бити 
старија од 6 месеци. Све додатне информације 
могу се добити на бр. телефона: 011/2526-400 
и 011/2526- 612 и на мејл: skoladr@gmail.com.

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

тел. 011/2712-982

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

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 званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, оригинал или 
оверену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 

ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (издато у МУП-у), уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о познавњу 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику), 
кратку биографију. Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом подноси се приликом пријема 
у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе поштом или лично у секретаријату 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Наставник предметне наставе  
- математика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), 
а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) 
да има одговарајуће високо образовање стече-
но: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске, 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; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године као и да има одго-
варајући степен и врсту образовања прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на 
радном месту на које конкурише, Б) у складу 
са чланом 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидати који 
конкуришу на наведена радна места обавезни 
су да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
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Наука и образовање

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. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе  
- хемија

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 
и 6/20), а то су: 1. одговарајуће образовање 
и то: А) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, као и да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) за 
рад на радном месту на које конкурише, Б) у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведена радна места оба-
везни су да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

OСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радном 
биографијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, врши 
ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата. Прија-
ве на конкурс са контакт подацима и докази-
ма о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се у затвореној коверти, 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Стан-
ко Марић”, 11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 
5, са назнаком: „За конкурс за радно место 
_______________ (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Сви кандидати 
ће бити писменим путем обавештени о избору 
кандидата, у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати који 
не буду изабрани документацију приложену уз 
пријаву могу преузети лично у секретаријату 
школе, одмах по коначности решења о избо-
ру кандидата по расписаном конкурсу. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
радним даном од 9.00 до 13.00 часова, лично 
или путем телефона: 011/8409-308, као и путем 
мејла: stankomaric@gmail.com.

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

Наставник српског језика
на одређено време

УСЛОВИ:1) поседовање одговарајућег обра-
зовања у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2) знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 
3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 лице није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; дозвола за рад наставника (лицен-
ца); знање рада на рачунару.

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена,  

на одређено време

Педагог школе
са 50% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2) знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 
3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 лице није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; дозвола за рад наставника (лицен-
ца); знање рада на рачунару.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: средња школска спрема; образовање 
сходно важећем Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; обука за педагошког асис-
тента (завршен прописани програм обуке за 
рад са децом и ученицима ромске националне 
мањине).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и достављају: ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству РС; оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 

Национална служба
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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 (не старије од 6 месеци); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; радну биографију; 
доказ о знању језика на којем се обавља обра-
зовно-васпитни рад (осим за кандидате који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од шест месеци од дана подношења 
пријаве. Изабрани кандидат је пре закључења 
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Рок за пријаву је 8 
(осам) дана. Пријаве предати лично у секрета-
ријату установе, сваког радног дана од 09 до 13 
часова, или послати поштом на адресу, са наз-
наком „За конкурс”: ОШ „Деспот Стефан Лаза-
ревић”, Улица Моме Димића 2, 11160 Београд.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

ЧУКАРИЦА
Београд, Пожешка 28

тел. 011/3058-717

Поништава се конкурс објављен у публикацији 
„Послови” НСЗ од 11.12.2019. године, за радно 
место: медицинска сестра - васпитач - 2 извр-
шиоца. Поништава се конкурс објављен у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ од 18.12.2019. године, 
за радно место васпитача - 1 извршилац.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Чистачица
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка запослене са породиљског 
одсуства

Чистачица (поновљен конкурс)

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат мора да има: 1) одго-
варајуће образовање - основно образовање и 
васпитање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (извод из казнене еви-
денције МУП-а); 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
достављају документацију у овереној копији. 
Докази о испуњености услова из текста конкур-
са из става 1 тачке 1), 3)-5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. На основу чл. 154 ст. 7 и Закона 
о основама система васпитања и образовања, 
установа (конкурсна комисија) ће доставити 
решење о избору кандидата по расписаном кон-
курсу. Пријаве слати поштом, на адресу Зубо-
техничке школе, Станка Враза 63, Општина 
Звездара, 11050 Београд.

БОР

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 одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка са 
трудничког боловања, породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и то да: имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 3акона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
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, 7/2019 и 2/2020); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, 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 ии против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу сле-
дећа документа: одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете); CV са кратком радном био-
графијом; диплому о стеченом образовању или 
уверење о дипломирању (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење надлежне полицијске 

управе о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања; извод из матичне 
књиге рођених - нови образац (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурсна комиисија врши ужи 
избор кандидата, који се у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавеште-
ни. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на 
адресу: 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 разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
019/544-560.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057, 065/3583-744

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 систе-
ма образовања и васпитања; 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 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому о поседовању 
одговарајућег образовања, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и одред-
бама Закона о основама система образовања 
и васпитања); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да лице нема осуда), као и доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија шко-
ле доноси решење о избору кандидата у року 
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од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи лич-
но или на адресу: ОШ „12. септембар”, Проле-
терска 49, 19250 Мајданпек. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефона: 
030/581-057 или 065/3583-744, од секретара 
школе.

ЧАЧАК

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МИЛИНКО КУШИЋ”
32250 Ивањица, 13. септембар 54

тел. 032/661-117, 660-780

Поништава се конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време домара - мајстора одржа-
вања, са пуним радним временом, објављен у 
публикацији „Послови” број 884 од 03.06.2020. 
године, за једног од два тражена извршиоца на 
том радном месту. За једно радно место дома-
ра - мајстора одржавања конкурс и даље важи.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛИНКО КУШИЋ”

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

Домар - мајстор одржавања
за 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019); да има 
средње образовање трогодишње или четворо-
годишње електро, столарске, водоинсталатер-
ске, машинске, дрвне струке; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно уверења ако 
диплома није издата; уверење или потврду о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 

испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уз наведену 
документацију кандидат треба да приложи и 
пријаву на конкурс која треба да садржи: име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата, радну биографију. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узимати у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу шко-
ле: 13. септембар 54, 32250 Ивањица или лич-
но предати у секретаријат школе, сваког радног 
дана од 09.00 до 13.00 часова. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 032/661-
117, сваким радним даном, у времену од 09.00 
до 13.00 часова.

ЈАГОДИНА

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35212 Плажане

Поновљен оглас

Наставник математике
са 88,89% радног времена

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 одговарајуће 
образовање у складу са чланом 135 ст. 2, чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 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; наставник математике 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани 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 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-ма-
тематике, професор биологије-математике, 
професор математике-теоријско усмерење, про-
фесор математике - теоријски смер, дипломи-
рани математичар и информатичар. 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези 
да достави: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; уверење 
да је држављанин Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију; уверење да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (на проверу психофизичких 
способности школа упућује кандидате који су 
ушли у ужи избор у надлежнуНационалну служ-
бу за запошљавање). 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 је доставити. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној 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. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву са документацијом којом се доказује 
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испуњеност услова слати на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић”, 35212 Плажане или предати лично, 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Особа 
за контакт: Дејан Денић, секретар школе, тел. 
035/8631-022, моб. 063/1148-681.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА  

„11. МАЈ”
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8

тел. 035/8223-204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs

Дефектолог - наставник предметне 
наставе у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 139 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са чланом 3 став 1 и 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/2018); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни 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 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 
саанкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик (уколико је образовање сте-
чено на страном језику). Докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2), који се прибавља пре 
закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе  
у посебним условима - графичка 

група предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чл. 139 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање, у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са чланом 6 став 1 тач. 6), 
7) и 11) Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим школама које оства-
рују наставне планове и програме за наглуве 
и глуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 
саанкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик (уколико је образовање сте-
чено на страном језику). Докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2), који се прибавља пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна 
места, уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR -ZA -KONKURISANjE.doc прилажу 
и: краћу биографију; доказ о врсти и степе-
ну стручне спреме (диплому и додатак дипло-
ми); уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о неосуђиваности прибављено од 
стране надлежног органа МУП-а (издато после 
објављивања конкурса); доказ о знању срп-
ског језика, односно језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (диплома издата 
на српском језику, односно доказ о знању срп-
ског језика који је издала овлашћена институ-
ција). Сви наведени докази који се достављају 
уз пријаву морају бити у оригиналу или овере-
ном препису. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са траженом документацијом достави-
ти у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”, искључиво поштом, 
на адресу: Школа са домом за ученике оштеће-
ног слуха и говора „11. мај”, Славке Ђурђевић 
8, 35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс”. У 
складу са чланом 154 ст. 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од истека рока за подношење прија-
ва на конкурс, Конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на проверу пси-
холошке способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Непотпуне и 
неблаговремене понуде неће се узети у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Кувар

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), мора 
да испуњавају и услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласникк РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1) да има одго-
варајуће средње образовање - куварског сме-
ра; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-

наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат треба да достави: 1) пријавни фор-
мулар (пријаву на оглас); 2) кратку биографију 
или CV; 3) оверен препис/ фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 4) извод 
из матичне књиге рођених са холограмом, ори-
гинал или оверену фотокопију; 5) уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци; 7) доказ о знању срп-
ског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са 
потребном документацијом доставља на адре-
су: Предшколска установа „Милоје Милојевић”, 
Светозара Марковића 4, 35260 Рековац. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање 
- стечено више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљен за рад са децом јасленог узрас-
та; средње образовање здравствене струке у 
трајању од 4 године, смер медицинска сестра 
- васпитач; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Уз пријавни формулар кандидати треба да 
доставе: биографију, оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 
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саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци, 
издаје МУП); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са наз-
наком „За конкурс”, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35230 Ћуприја, Брегалничка бб
тел. 035/8472-163

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: виши степен образовања - VI степен, 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање, 
са илли без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године - IV степен, медицинска сестра 
- васпитач, стечено у складу са чл. 39 Закона 
о предшколском образовању и васпитању („Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - 
др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019).

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен, са 
или без радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да су 
држављани Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и потписаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе следеће дока-
зе: попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију/препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или фотокопија), 

уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
ако одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику доказ о знању српског језика. 
Сва приложена документација мора бити у ори-
гиналу или фотокопији, односно препису, који 
морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службе-
ни гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу поднети на адресу: Предшколска уста-
нова „Дечја радост” у Ћуприји, Брегалничка бб, 
35230 Ћуприја, са назнаком: „Конкурс за избор 
_____”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање.

ОШ „17. ОКТОБАР”
35000 Јагодина, Теслина 1

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 одговарајуће 
образовање у складу са чланом 135 ст. 2, чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 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 икултура); 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 језика. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези 
да достави: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; уверење да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (на проверу психофизич-
ке способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну службу за 
запошљавање). Оверене копије не смеју бити 
старије од 6 (шест) месеци. Лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Уверење/доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код 
Министарства унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе. Пожељно је доставити 
и радну биографију, осим за лица која први 
пут заснивају радни однос. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са 
попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи.

Помоћни радник
у подручном одељењу у Горњем Штипљу

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење), као и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 
и 6/20). Кандидат треба: да поседује одгова-
рајуће образовање - први степен стручне спре-
ме, односно завршена основна школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
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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 и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ надлежне полицијске управе да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старије од 
6 месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) - пожељно доставити. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”, или лично у секретаријату школе, радним 
данима од 9 до 12 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, путем телефона: 035/8100-438. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 
и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 108/2015), и то: да имају одговарајуће 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образо-
вања или за васпитача или стручног сарадни-
ка, стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и најмање осам година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања или одговарајуће високо 
образовање за васпитача стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да испуњавају услове прописане 
чланом 7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и вас-
питања и чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: да нису правноснажно осуђени за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужнос-
ти, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад; да имају 
дозволу за рад, лиценцу; да имају обуку и поло-
жен испит за директора. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, који обавезно тре-
ба да садржи име и презиме, адресу, број теле-
фона и потпис кандидата, достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
су дужни да приложе следеће доказе: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (дозвола за рад), однос-
но лиценцу, потврду о радном искуству, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење издато од надлежног 
Привредног суда којим се доказује да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), уверење односно извод из каз-
нене евиденције издато од стране полицијске 
управе као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међунарадним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци), рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и програмом рада. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, не ста-
рији од 6 месеци, прилаже кандидат који буде 
изабран за директора пре ступање на дужност, 
односно пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Уколико се на конкурс прија-
вило лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно преписи, који морају бити оверени у 
складу са Законом о оверавању потписа, руко-
писа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 
93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава на конкурс за избор дирек-
тора установе је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Пријава на кон-
курс се доставља у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за директора”, лично, радним 
даном од 07.30 до 15.30 часова или препоруче-
ном поштом на адресу: Предшколска установа 
„Дечја радост”, Радничка 1, 35210 Свилајнац. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у правној служби Предшколске установе „Дечја 
радост”, на телефон: 035/312-004.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Наставник предметне наставе 
стручних предмета образовног 

профила физиотерапеутски 
техничар (теорија)

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 
и 5/2019). Кандидати, такође, морају испуња-
вати услове за пријем у радни однос утврђене 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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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 посе-
дују држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. За наведено радно место кандидат 
уз попуњен пријавни формулар, одштампан са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, доставља 
следеће: кратку биографију, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу 
који важи трајно), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци), доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом (не 
старије од 6 месеци), издат од надлежне поли-
цијске управе, доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс”, 
на адресу: Медицинска школа, Рада Кончара 
3, 35230 Ћуприја или доставити лично секрета-
ријату школе, радним даним од 9 до 13 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна улица 36
тел. 024/812-812

Наставник гитаре

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и следеће услове: 1) високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - образовни профил: дипломирани 
музичар (усмерење гитариста), дипломирани 
музичар (гитариста), академски музичар гита-
риста, мастер музички уметник (професионални 
статус гитариста); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 
6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком 
биографијом - кретањем у служби достави-
ти: 1. оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
и лиценце; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат треба да достави школи пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребним документима сла-
ти на адресу: Основна музичка школа „Стеван 
Мокрањац”, Сента, Главна улица 36 Сва оба-
вештења могу се добити на телефон: 024/812-
812.

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и следеће услове: 1) високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - образовни профил: дипломирани музи-
чар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), академ-
ски музичар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), 
мастер музички уметник (професионални статус 
- клавириста, оргуљаш или чембалиста); 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 
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; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и мађарски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност овог услова цениће се у скла-
ду с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на 
конкурс с кратком биографијом - кретањем у 
служби доставити: 1. оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању и лиценце; 2. извод из 
матичне књиге рођених; 3. доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 4. 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; 5. попуњен пријавни формулар који је про-
писан од стране Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и налази се на сајту 

Министарства. Копије морају бити оверене. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат треба да дос-
тави школи пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: 
Основна музичка школа „Стеван Мокрањац”, 
Сента, Главна улица 36. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024/812-812.

Спремачица

УСЛОВ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и следеће услове: 1) основ-
но образовање; 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 за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: 1. 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
лиценце; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат треба да достави школи пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документи-
ма слати на адресу: Основна музичка школа 
„Стеван Мокрањац”, Сента, Главна улица 36. 
Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/812-812.

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”

24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700

Наставник математике
са 25% радног времена, за групе 

предмета из математике, на мађарском 
наставном језику, на одређено време до 

истека мандата директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 
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1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020, даље Закон), као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 
и 7/2019), 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 3) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против 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; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: кратку биографију; попуњен фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); оверену копију дипломе; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад и доказ о знању српског језика; уверење о 
неосуђиваности (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-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање), које 
издаје надлежна полицијска управа Министар-
ства унутрашњих послова - оригинал или ове-
рена копија, не старије од шест месеци; доказ 
о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве достави-
ти лично или послати на адресу школе: Гим-
назија са домом ученика за талентоване уче-
нике „Бољаи”, Сента, Поштанска 18. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком 
„За Конкурс”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
у ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

„БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515

Секретар установе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - ОУС, 113/2017 и 
95/2018 - аут. тумачење), кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: 1) образовање из 
области правних наука - завршене студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и да имају дозволу за рад секретара - лиценцу 
за секретара; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик. Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом - кретањем у служби доставити: 
оверен препис или оверену фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
лиценце за секретара; дозволу за рад секрета-
ра - лиценца за секретара (кандидат који има 
положен стручни испит за секретара, правосуд-
ни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казне-
не евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика - диплома, односно сведо-
чанство о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању на српском језику или доку-
мент о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (у овереној фотокопији); попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене.

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља кан-
дидат који је изабран пре закључења уговора о 
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене 
и потпуне и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса код Националне 
службе за запошљавање у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потпуном 

документацијом о испуњавању наведених усло-
ва слати поштом на адресу: ШОМОВ „Барток 
Бела” Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада. Бли-
же информације се могу добити на телефон: 
024/852-515.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 112

тел. 024/817-177

Дипломирани фармацеут
за извођење наставе из фармацеутских 

стручних предмета, на мађарском 
наставном језику

Лекар - доктор медицине
за извођење наставе из медицинских 

стручних предмета, на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у наведеном занимању, по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018), 
члану 4 тачка 23 подтачка 1 и Правилнику о 
изменама и допунама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/19) члану 4 
тачка 23 подтачка 1) после алинеје 14 тачка се 
замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 
15; 4. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које 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-
ни међународним правом, без обира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6. да има држављанство Републике 
Србије; 7. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (тј. мађарски 
језик). Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и поверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
2. доказ о држављанству Републике Србије - 
уверење о држављанству, 3. извод из матич-
не књиге рођених, 4. уверење о некажњавању, 
5. доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (кад се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне 
мањине, тј. мађарском језику).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
24400 Сента, Главни трг 12. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код привре-
меног секретара школе: Берењи Андреа, тел. 
024/817-177.

Извођење вежби из наставе здравствене неге
на српском и мађарском наставном језику, на 
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одређено време до повратка запослене са одсу-
ства са рада због одржавања трудноће, поро-
диљског одсуства и одсуства ради неге детата

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у наведеном занимању по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018), 
члану 4 тачка 23 подтачка 1) и Правилнику о 
изменама и допунама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/19), у чла-
ну 4 тачка 23) подтачка 1) после алинеје 14 
тачка се замењује тачком и запетом и додаје 
се алинеја 15; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 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 заштићени међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (тј. мађарски језик). Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и поверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
2. доказ о држављанству Републике Србије - 
уверење о држављанству, 3. извод из матичне 
књиге рођених, 4. уверење о некажњавању; 
5. доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (кад се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне 
мањине, тј. мађарски језик). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети разматрање. 
Пријаве треба послати на адресу: 24400 Сента, 
Главни трг 12. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код привременог секретара шко-
ле: Берењи Андреа, тел. 024/817-177.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „УГЉАРЕ”
38210 Косово Поље

Кнеза Милоша бб, Угљаре
тел. 038/84-479

Наставник предметне наставе - 
наставник историје

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 43,75% норме

УСЛОВИ: професор историје; професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар, 
мастер историчар, дипломирани историчар - 
мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дилпомирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије 
историје. Кандидат треба да испуњава све усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139 став 
1, чл. 140, 141, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
на коју се упућују кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије. Уз одштампан 
пријавни формулар кандидати обавезно подно-
се следеће доказе да би се пријава сматрала 
потпуном: доказ о одговарајућем образовању 
- диплома одговарајућег степена и врсте обра-
зовања (лица са звањем мастер достављају и 
диплому основних академских студија), оверена 
фотокопија; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, односно доказ о 
положеном испиту из психологије и педагогије 
у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу - оверена фотоко-
пија; доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - ори-
гинал, не старије од шест месеци; уверење о 
држављанству - оверена фотокопија не старија 
од шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом - оверена фотокопија; за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе - ове-
рена фотокопија; биографију. Фотокопије доку-
ментата морају бити оверене. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ 
да кандидат има одговарајућу психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење, подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Решење о избору кандидата доноси се у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Угљаре”, Кнеза 

Милоша бб, Угљаре, 38210 Косово Поље, са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Достављени подаци обрађиваће се у складу 
са Законом о заштити података о личности, у 
сврху обраде података у конкурсном поступку. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА И 
ГИМНАЗИЈА ЛИПЉАН - ЛЕПИНА

Радевачка бб, 38208 Лепина

1. Наставник енглеског језика

2. Наставник групе стручних 
пољопривредних предмета за 

образовни профил пољопривредни 
техничар

за 93,75% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на наведена радна 
места може да се прими лице које: поседује 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94,7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 
6/2014 и 5/2015 - др. правилници), као и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова Пољопривредне школе и Гимназије 
Липљан; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна спрски 
језик и језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: биографију; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да лице није осуђивано за кривич-
на дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје надлеж-
ни МУП РС); уверење да се против лица не 
води поступак пред надлежним судом (не ста-
рије од 6 месеци, издаје надлежни суд); доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику; 
уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним 
формуларом достављају горе наведену докумен-
тацију. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу: Пољопривредна школа и Гим-
назија Липљан - Лепина, Радевачка бб, 38208 
Лепина, Косово и Метохија, са назнаком: „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења о конкур-
су могу се добити код секретара школе, радним 
данима од 9 до 12 часова, на број телефона: 
038/89-485.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Еволуција права
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија уже научне области за коју се бира, који 
је сваки од претходних студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам (8). 
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о 
високом образовању и чланом 118 и 127 Стату-
та Правног факултета у Крагујевцу.

Сарадник у звању асистент за ужу 
Грађанскоправну научну област
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија уже научне области за коју се бира, који 
је сваки од претходних студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам (8). 
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о 
високом образовању и чланом 118 и 127 Стату-
та Правног факултета у Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Римско право

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија из научне области за 
коју се бира, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам (8), на период од једне године, са 
условима из члана 83 Закона о високом обра-
зовању и члана 117 и 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу 
Грађанскоправну научну област
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија из научне области за 
коју се бира, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам (8), на период од једне године, са 
условима из члана 83 Закона о високом обра-
зовању и члана 117 и 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова као и доказе из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању, слати на 
адресу: Правни Факултет у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор, за ужу научну 
област Машинске конструкције и 

механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - науч-
ни назив доктора наука из научне области 
за коју се наставник бира. Кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању. Кандидати поред 

општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним степенима сту-
дија, у оригиналу или овереној копији; оверену 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства, оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
у оригиналу или овереној копији, друге дока-
зе којима се доказује испуњеност прописаних 
услова, обавезних и изборних елемената за 
избор наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску - CD, 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Кра-
гујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног 
места и уже научне области за коју се конку-
рише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178

тел. 034/701-870
e-mail: duga.ar@mts.rs

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има 
средње образовање у трајању од 4 године: 
средња медицинска школа васпитачки смер; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020). Уз пријавни формулар кандидати тре-
ба да доставе: биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издато од надлежног МУП-а, оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); доказ да кандидат зна српски језик на 
коме се остварује образовно- васпитни рад дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или поштом, са назнаком „Пријава на конкурс”, 
на адресу: ПУ „Дуга”, Књаза Милоша 178, 34300 
Аранђеловац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб

тел. 034/300-961

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање - I степен стручне спреме, основ-
но образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, односно уверење, 
ако диплома није издата; уверење да није осуђи-
ван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
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психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - ово уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурс”, поштом 
на адресу: ОШ „Живадинка Дивац”, Краља Милу-
тина бб, 34000 Крагујевац или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова или 
путем телефона: 034/300-961.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”
34000 Крагујевац, 9. маја 110б

тел. 069/671-004

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр. 
867 дана 05.02.2020. године поништава се у 
целости за радно место: директор, на мандатни 
период од 4 године.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”

34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 069/671-004

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које има: одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога; 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, односно положен стручни испит; 
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 децом и ученицима; 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати достављају 
школи: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
заједно са потребном документацијом којом се 
доказује испуњеност услова и то: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно дозволе за 
рад за наставника, васпитача и стручногсарад-
ника; потврду о раду у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачке 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, не 
старије од 6 месеци, и то: уверење из надлеж-

не службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора; уверење Основног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога, за 
наведена кривична дела; уверење Привредног 
суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије 
од 30 дана; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора, а 
ако изабрани директор нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма - не старије од 6 месеци, доставља изабрани 
кандидат пре ступања на дужност; извод из 
матичне књиге рођених; биографију са кратким 
прегледом радног искуства, а кандидат може 
да достави и предлог програма рада директо-
ра школе, као и друге прилоге којима доказује 
своје успехе у наставно-педагошком раду, орга-
низационе и менаџерске способности. Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања или изјаву о разлозима недостављања 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања. Уз претходно 
наведену документацију кандидати достављају 
и: доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), уколико га кандидат поседује. Рок за под-
ношење пријава на конкурс за избор директора 
школе је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним 
ковертама, са назнаком „Конкурс за директо-
ра”, препорученом поштом на адресу: Основ-
на школа „Драгиша Луковић Шпанац”, 9. маја 
110б, 34000 Крагујевац. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова или 
путем телефона: 069/671-004. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања документације 
пријављеном кандидату.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 
892-893, дана 29.07.2020. године, поништава се 
у целости за радно место: педагошки асистен-
ти, на одређено време за школску 2020/2021. 
годину.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК”

34308 Орашац
тел. 034/6709-090

Наставник српског језика
са непуним радним временом,  

на одређено време (замена радника  
до истека боловања)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 
139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, наставу српског 
језика може да изводи лице са високом струч-

ном спремом, и то: професор српског језика 
и књижевности; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; про-
фесор српске књижевности и језика; профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност; про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор српског језика и српске књи-
жевности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком)); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); професор српскохрват-
ског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник шпанског језика
на одређено време (замена раднице  

на породиљском одсуству)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, наставу шпан-
ског језика може да изводи лице са високом 
стручном спремом, и то: професор, односно 
дипломирани филолог за шпански језик и књи-
жевност, професор шпанског језика и хиспан-
ских књижевности, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил Шпански 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил Шпански језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Наставник историје
са непуним радним временом,  

на одређено време, на основу члана 124 
Закона о основама система образовања 

и васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања, наставу исто-
рије може да изводи лице са високом стручном 
спремом, и то: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани историчар 
- мастер; мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије историје. У 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то 
ако: има одговарајуће образовање; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - доказ се прибавља пре 
закључења уговора о раду; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености усло-
ва конкурса, у оригиналу или оверене фотоко-
пије не старије од 6 месеци: диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених - нови образац, уверење о неосуђива-
ности, уверење да нису осуђивани и да се про-
тив њих не води кривични поступак, радну био-
графију. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”, 
на адресу: Основна школа „Први српски уста-
нак”, 34308 Орашац, са назнаком „По конкурсу”. 
Одлука о избору биће донета у законском року. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Додатне информације се 
могу добити и на број телефона: 034/6709-090.

КРАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Излетничка 2

тел. 036/379-400

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове про-
писане Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 108/2015) 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
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 пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета као лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
- лиценцу за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност). Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140. Закона; доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену 
копију уверења); доказ о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - 
потврду у оригиналу или овереној фотокопији, 
најмање 8 година рада у области образовања 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова о подаци-
ма из казнене евиденције за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
уверење Привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, у ори-
гиналу или овереној фотокопији (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, у оригиналу или овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора школе (ако 
га кандидат поседује); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-

ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Кан-
дидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампан формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом 
на адресу: ОШ „Свети Сава”, Излетничка 2, 
36103 Рибница, са назнаком: „Конкурс за избор 
директора школе”. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе, лично или позивом на телефон: 
036/379-400.

КРУШЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37000 Крушевац, Антона Пордушића 5
тел. 037/447-300

Оглас објављен 29.07.2020. године у публика-
цији „Послови” за радно место педагошког асис-
тента, поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/713-665

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/20) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018), и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Уз пријавни формулар који се попуњава 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете и одштампан доставља школи, 
кандидат треба да приложи (у оригиналу или 
оверену копију): диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење из казнене 
евиденције; кандидат који има образовање из 
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психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина доставља одговарајућу потврду/уве-
рење високошколске установе о броју остваре-
них бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту / испиту за лицен-
цу. Кандидат који нема образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на је обавезан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 
Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије или психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина; кратку 
биографију. Доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Крушевац. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горе наведену адресу 
лично или поштом.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ”

37240 Трстеник, Обрена Антића 13
тел. 062/798-960

Наставник клавира
3 извршиоца

Наставник гитаре
3 извршиоца

Наставник хармонике

Наставник кларинета
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закона, 10/19, 
27/18 - и др. закон и 6/20); 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 1/20); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију и пропратну документа-
цију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (оверену фотокопију дипломе и 
додатка дипломе); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно уверење да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије 
или доказали да су положили стручни испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а (оригинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; доказ 
о здравственој способности доставља канди-
дат који је изабран, пре закључења уговора о 
раду; кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању српс-
ког језика језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, а 
на упут школе. Пријаве слати на горе наведену 
адресу или предати непосредно у секретарија-
ту школе, у коверти са назнаком: „Јавни кон-
курс за пријем у радни однос на неодређено 
време”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ЛЕСКОВАЦ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац

Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Техничар инвестиционог/техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - техничке и 
текстилне струке. За наведено радно место кан-
дидати су дужни да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
27/2018, 10/2019). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Предвиђено је психолошко 
тестирање кандидата. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 016/3441-022.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВУКИЦА МИТРОВИЋ” 
16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1

тел. 016/255-366

Оглас објављен 29.07.2020. године у листу 
„Послови”, за педагошког асистента, на 
одређено време за школску 2020/2021. годи-
ну, односно до 31.08.2021 године, поништава 
се у целости, а на основу дописа Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
број 112-01-00182-1/2020-20, којим се процес 
регулисања радног статуса педагошких асисте-
ната у школској 2020/2021. години привремено 
обуставља.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АНТА БОГИЋЕВИЋ”

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-178

e-mail: osabogicevic@mts.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/20), стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), односно да 
је: 1) професор математике, 2) дипломирани 
математичар, 3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и информа-
тику, 5) дипломирани математичар - информа-
тичар, 6) професор математике и рачунарства, 
7) дипломирани математичар за математику 
економије, 8) професор информатике - матема-
тике, 9) дипломирани математичар - астроном, 
10) дипломирани математичар - примењена 
математика, 11) дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), 12) дипломирани инфор-
матичар, 13) мастер математичар, 14) мастер 
професор математике, 15) мастер професор 
математике и физике, 16) мастер професор 
математике и информатике, 17) мастер профе-
сор физике и математике, 18) мастер професор 
информатике и математике, 19) дипломирани 
професор математике-мастер, 20) дипломи-
рани математичар - мастер, 21) дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), 22) дипломи-
рани математичар - професор математике, 23) 
дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, 24) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
25) професор хемије - математике, 26) про-
фесор географије - математике, 27) професор 
физике - математике, 28) професор биологије 
- математике, 29) професор математике - тео-
ријско усмерење, 30) професор математике - 
теоријски смер, 31) дипломирани математичар 
и информатичар, 32) дипломирани математичар 
- механичар, 33) мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информа-
тике; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећа 
документа: 1) попуњен и одштампан пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал са холо-
грамом или оверену фотокопију); 3) уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 4) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата 
диплома, оверену фотокопију уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању - кандидати 
који су студије уписали почев од 10.05.2005. 
године у обавези су да доставе оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или оверене фотокопије уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању и за основне 
академске студије (или струковне студије) и за 
мастер (специјалистичке) студије; 5) оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (само учесник 
конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); 6) оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту, односно испита за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току 
студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); 7) уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 8) 
извод из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци); 9) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 5) 
и 6) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, 
обавезан је да наведено образовање стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 

пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Лица која испуњавају услове 
конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на 
проверу психофизичке способности у надлеж-
ну службу за послове запошљавања, а о дату-
му и времену провере психофизичке спосб-
ности биће обавештени од стране школе. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично, са назна-
ком „Пријава на конкурс” на адресу школе: ОШ 
„Анта Богићевић”, Јанка Веселиновића 6, 15300 
Лозница. Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежне установе неће бити узете у раз-
матрање, као ни неблаговремене и непотпуне 
пријаве. За додатне информације обратити се 
на телефон: 015/882-178.

НИШ

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик); дипломирани филолог англис-
та-мастер; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура); мастер професор предметне наставе 
(предходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор информатике-математике; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипло-
мирани математичар-математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математи-
чар-мастер; дипломирани инжењер математи-
ке-мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар-професор 
математике; дипломирани математичар-те-
оријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије-математике; про-
фесор географије-математике; професор физи-
ке-математике; професор биологије-математи-
ке; професор математике-теоријско усмерење; 
професор математике-теоријски смер; дипломи-

рани математичар и информатичар; дипломи-
рани математичар-механичар; мастер професор 
предметне наставе.

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања посла 
наставника предметне наставе - наставник 
енглеског језика и наставник математике, може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: учесник конкурса, поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 
2 чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020, у даљем тексту: Закон) и 
услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима којима су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(који је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван 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 човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. По расписаном конкурсу канди-
дат треба да поднесе: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
МКР (за кандидате који су променили презиме, 
односно име после издавања дипломе; ориги-
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нал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); оригинал доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскнавнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене 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); оригинал или оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
положеном испиту из предмета геометрија или 
основи геометрије (само за лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер и која која су завршила основне ака-
демске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математи-
ке); оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и 
информатике (само за лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер); оверену фотокопију уверења 
надлежне високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (кандидат који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију уверења надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (кандидат који је у току 
студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о поло-
женом испиту из српског језика (само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Уколико учесник конкурса не 
достави доказе из тачке 8) и 9) пријава се сма-
тра потпуном, али кандидат који буде засновао 
радни однос по конкурсу, обавезан је да наве-
дено образовање стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. 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 способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 

запошљавања, применом стандардизованих 
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 психичној, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, 
лично или поштом. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 
018/538-355. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. Термини изражени у овим тексту у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни женски и мушки род лица на која се односе.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18000 Ниш, Београдска 22

тел. 018/251-225

Наставник машинске групе 
предмета, за предмете:  

Флексибилни производни системи 
(62% радног времена) и Роботи 

(28% радног времена)
90% радног времена

Наставник машинске групе 
предмета, за предмете:  

Моторна возила (65% радног 
времена) и Експлоатација  

и одржавање моторних возила  
(20% радног времена)
за 85% радног времена 

Наставник машинске групе 
предмета, за предмете:  
Компјутерска графика  
(25% радног времена), 

Термодинамика (20% радног 
времена), Мерење и контролисање 

(20% радног времена)
за 65% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва наставика машинске групе предмета, може 
бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање - према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018 и 2/2020); 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 породици, 
одузимање 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-
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 кога није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-

шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. У складу са чланом 154 став 
5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, школа ће минимум личних подата-
ка кандидата уступити Националној служби за 
запошљавање - Филијала Ниш ради психолошке 
процене способности за рад са ученицима, јер је 
иста услов за заснивање радног односа. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Средња стручна школа Ниш 
(за конкурсну комисију), Београдска 22, 18000 
Ниш. Информације у вези са конкурсом можете 
добити на број телефона: 018/251-225.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ  
ЕДЦ „ЦВЕТИЋ”

18000 Ниш, Цвијићева 39
тел. 018/524-797

Васпитач деце предшколског узраста
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струковни 
васпитач; VI степен стручне спреме, васпитач; 
IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
васпитач; познавање енглеског језика средњи 
ниво; пробни рад 3 месеца. Пријаве са радном 
биографијом послати на e-mail: vrticcvetic@
gmail.com.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417, 062/714-147

Наставник физике
са 80% норме, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства, настава на српском и 
босанском језику

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и то ако: 1) имају одговарајуће обра-
зовање, 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три  
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месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току раду. Доказ о испуњености услова 
из става 1 тачке 1, 3 и 5 и члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2 овог члана пре закључивања угово-
ра о раду. Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Канди-
дати треба да доставе: пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима (за засни-
вање радног односа, својеручно потписана); 
одштампан и попуњен формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR - 
ZA -KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су у обавези да доставе: 1. ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење којим доказују одговарајуће високо обра-
зовање; 2. оригинал уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; 3. оригинал извод 
из матичне књиге рођених, не старије од шест 
месеци; 4. одговарајући доказ којим се доказује 
познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (познавање српског и босан-
ског језика), сходно члану 139 став 1 тачке 5 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020); 5. уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвоа у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискиминаторно понашање. 
Пријаве са потребним документима слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс” или лично доставити управи школе. Прија-
ве кандидата који не испуњава услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образо-
вања и прописаног занимања (стручног назива) 
и чије пријаве буду непотпуне (не садрже сва 
тражена документа прописана конкурсном) и 
неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. 
Информације поводом конкурса могу се добити 
на горе наведени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Наставник српског и босанског 
језика

у издвојеном одељењу у Годову и у 
матичној школи у Тутину, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

2. Наставник разредне наставе
у матичној школи у Тутину, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

3. Наставник енглеског језика
у матичној школи у Тутину, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуња-
ва и услове предвиђене чл. 139-142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1. 
одговарајуће образовање; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. уверење о држављанству; 5. да зна српски 
језик, ако се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим услова из 
става 1 члана 139, лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1, 3-5 овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, који заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе запошљавања „Послови”, 
на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо, Тутин, 
Његошева 15. Кандидати ће бити писмено оба-
вештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

36320 Тутин, Мојстир
тел. 063/637-712

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе за време трајања мандата; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рође-
них, не старије од 6 месеци); оверен препис/

фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, педагога или пси-
холога (дозвола за рад); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за избор директора, 
издато након објављивања конкурса; уверење 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак за наведена кривична 
дела, издато након објављивања конкурса; 
уверење привредног суда да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу дужности; доказ о познавању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад; лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; извештај просветног саветника као 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата, уколико поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања, уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора 
школе). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са документима слати на 
адресу: Основна школа „Алекса Ђилас Бећо”, 
Мојстир, 36320 Тутин, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за директора”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 
020/620-076 или 063/637-712.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

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

Поништава се конкурс објављен у публикацији 
„Послови” број 885, објављен 10.06.2020. годи-
не, за следећа радна места: техничар инвес-
тиционог и технолошког одржавања и одржа-
вања уређаја и опреме, на неодређено време, 
са пуним радним временом.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци 

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; 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-
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, 
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утврђено дискриминаторно понашање; да има 
положен уводни модул обуке за педагошког 
асистента, да зна српски језик, да познаје ром-
ски језик, да познаје рад на рачунару, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја), кандидат треба да приложи: 
радну биографију; диплому о стеченом образо-
вању - оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију; фотокопију личне карте; доказ 
о познавању рада на рачунару (уколико кан-
дидат не поседује доказ, његово знање ће се 
проверити на лицу места); доказ о положеном 
уводном модулу обуке за педагошког асистен-
та - оверена фотокопија; уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Лекарско уверење 
(уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима) кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
и доказе о испуњености услова из конкурса 
доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за ПА”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Прекида се поступак одлучивања о избору 
кандидата за пријем у радни однос на основу 
расписаног конкурса за радно место педагош-
ког асистента, на одређено време, објавље-
ног у листу „Послови” дана 22.07.2020. године. 
Поступак се прекида у складу са инструкцијама 
датим у допису Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, број 112-01-00182-1/2020-
20, од 21.07.2020. године. Заинтересована лица 
су благовремено послала пријаве на конкурс. 
Поступак избора кандидата по расписаном кон-
курсу ће бити настављен након доношења Пра-
вилника о допунама Правилника о критерију-
мима и стандардима за финансирање установе 
која обавља делатност основног образовања и 
васпитања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, односно  
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има: 1) одговарајуће образо-
вање (стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању); 2) савладан програм обуке 
за педагошког асистента; 3) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) 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 и 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; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; 7) обавезно познавање ромског језика.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
личну и радну биографију са важећом адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
(сертификат) о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење, односно извод 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање (не старије 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Напомена: пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу установе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
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Наставник у звању доцент  
за ужу научну област: 

Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и теорија 

и заснивање радног односа
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Теоријска и примењена математика 
и заснивање радног односа
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 примењена математика 

или математичке науке, као и услови прописани 
чланом 13 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. За дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске исправе; 
4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. 
потврду о оцени резултата педагошког рада - 
мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задата-
ка, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факулте-
ту, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским 
студијама. За избор у звање доцента приложи-
ти и: 1) попуњен електронски образац: Рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_
в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат 
исти треба да пошаље на e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата. 2. 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 проце-
су рецензирања. Комисија ће разматрати само 
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Наставник играчких предмета 
у балетској школи - предмет: 

Класичан балет
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђе-
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них 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 - аутен-
тично тумачење), испуњава и посебне услове 
прописане одредбом чл. 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и то да: има одговарајуће образовање: висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, у складу са одредбом члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; послове наставника играчких пред-
мета у балетској школи може да обавља лице 
које има најмање средње балетско образовање 
и 10 година играчке праксе, односно педагош-
ког рада у складу са одредбом члана 141 ст. 5 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; врсту стручне спреме прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној балетској школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
18/2013 и 7/2020) и то: балетски играч, играч 
класичног балета, мастер педагог, са заврше-
ном средњом балетском школом, образовни 
профил играч класичног балета, мастер драм-
ски и аудивизуелни уметник, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета, мастер менаџер, са 
завршеном средњом балетском школом, обра-
зовни профил играч класичног балета, мастер 
културолог, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класич-
ног балета, специјалиста организатор спортске 
рекреације, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста тренер, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета; дипломирани истори-
чар уметности, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класич-
ног балета; мастер историчар уметности, са 
завршеном средњом балетском школом, обра-
зовни профил играч класичног балета.

Наставник играчких предмета 
у балетској школи - предмет: 

Савремена игра
са 100% радног времена - 1 извршилац 
и са 90% радног времена - 1 извршилац

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то да: има 
одговарајуће образовање: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 

групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са одредбом члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
послове наставника играчких предмета у балет-
ској школи може да обавља лице које има нај-
мање средње балетско образовање и 10 годи-
на играчке праксе, односно педагошког рада 
у складу са одредбом члана 141 ст. 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
врсту стручне спреме прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019) и то: (1) 
дипломирани педагог; (2) дипломирани глумац; 
(3) дипломирани менаџер у уметности; (4) мас-
тер педагог; (5) мастер драмски и аудивизуелни 
уметник; (6) мастер менаџер; (7) мастер кул-
туролог; (8) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (9) мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије; (10) специјалиста 
организатор спортске рекреације; (11) специја-
листа тренер. Лице из подтач. (1)-(11) ове тач-
ке треба да има средње балетско образовање, 
образовни профил - играч савремене игре. 

Корепетитор
у издвојеном одељењу школе у Кикинди

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то да: има 
одговарајуће образовање: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са одредбом члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
врсту стручне спреме прописану Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној балетској школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013 и 
7/2020) и то: дипломирани музичар пијаниста, 
дипломирани музичар чембалиста, дипломи-
рани музичар оргуљаш, дипломирани музичар 
педагог, дипломирани музички педагог, мас-
тер музички уметник, професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
музички педагог, мастер композитор, професор 
солфеђа и музичке културе; мастер музички 
уметник - музичар у медијима; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС; доказ о одговарајућем 
образовању (диплому); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела наведена под тач. 3 овог кон-
курса (уверење из казнене евиденције МУП-а 
РС и уверење надлежног суда које није старије 
од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење 
које није старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању на српском 
језику, али уколико је диплома стечена на дру-
гом језику, доказ је јавна исправа о средњем 
или вишем образовању на српском језику или 
доказ да је положен испит о знању српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод МК рођених (са холограмом) и 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености 
услова под редним бројем 1, 3-5 овог конкур-
са саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под редним бројем 2 (лекарско уверење) кан-
дидат прилаже пре закључења уговора о раду. 
У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Докази који се прилажу морају бити у оригина-
лу или оверени преписи/фотокопије. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Информације о конкурсу се могу 
добити од секретара школе путем телефона: 
021/529-225. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити непосредно 
или путем поште на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Избор у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Јавноправну и заснивање 
радног односа на радном месту 

наставника за наставни предмет 
Управно право

на одређено време од пет година у 
случају избора у звање ванредног 

професора, односно на неодређено 
време у случају избора у звање 

редовног професора

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив докто-
ра правних наука, претходно завршен правни 
факултет и стечен академски назив магистра 
правних наука, односно претходно заврше-
не основне и мастер академске студије пра-
ва. Услови за избор су предвиђени Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 
67/2019), Статутом Универзитета, Правилни-
ком о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду, Статутом Факултета, Правилником о усло-
вима и поступку за избор у звање и заснивање 
радног односа наставника и сарадника на Прав-
ном факултету у Новом Саду и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву 
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кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому или уверење о науч-
ном степену/називу доктора правних наука 
(оригинал или оверену фотокопију), диплому 
о завршеном правном факултету (оригинал 
или оверену фотокопију), диплому или уве-
рење о стеченом академском називу магистра 
правних наука (оригинал или оверену фотоко-
пију), односно дипломе о завршеним основним 
и мастер академским студијама права (ориги-
нали или оверене фотокопије), списак својих 
научних радова и по један примерак тих радо-
ва. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: Правни 
факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића 1.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Наставник музичке културе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, норма 30%

Наставник руског језика
на одређено време, најдуже до 

31.08.2021. године, норма 55,56%

Наставник физичког васпитања
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, норма 40%

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и да кандидат 
испуњава посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 1. да има одговарајуће образовање, 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање З 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 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. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар (који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) и кратку биографију, 
кандидати достављају установи следеће доказе 
о испуњености услова: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или уколико диплома још није издата - 
оригинал или оверену копију уверења, уверење 
о неосуђиваности надлежне полицијске управе 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), нови образац. Доказ о знању 
српског језика достављају кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља кандидат који буде изабран и 
то пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично, сваког 
радног дана од 8 до 12 часова, или слати на 
горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУДОВИТ ШТУР”
21211 Кисач, Железничка 3

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као 
и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). За директо-
ра школе може бити изабрано лице које има: 
одговарајуће високо образовање, то јест висо-
ко образовање стечено: 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 и (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, у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога школе; да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника или стручног сарадника; 
лиценцу за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог канди-
дата без овог доказа неће сматрати непотпу-
ном); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање српс-
ког и словачког језика; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; најмање 
осам година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпи-
тање, након стеченог одговарајућег образо-
вања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора школе подноси: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-

вању; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 7 Правилника 
о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (уверење привредног суда, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског и словачког језика (завр-
шена средња, виша или висока стручна спрема 
на наведеним језицима или писани доказ да је 
кандидат положио српски и словачки језик по 
програму одговарајуће високошколске установе 
); оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за директора шко-
ле (ако је кандидат поседује); потврду о рад-
ном искуству, односно да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања; оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, ако кандидат поседује); оверену фотоко-
пију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора установе). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Достављена документа-
ција не враћа се кандидату. О резултатима кон-
курса кандидат ће бити обавештен након прије-
ма решења о именовању директора школе од 
стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја. Ближа обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе школе на телефон: 
021/827-015, радним даном од 10 до 12 часова. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се препорученом пошиљком или лично на горе 
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за избор директора”. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Футошка 5

Домар - школски мајстор

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен струч-
не спреме прописане законом (IV степен); да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике 
Србије.
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ОСТАЛО: Докази које је кандидат дужан да 
приложи уз пријаву: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписана биографија 
кандидата; оригинал/оверена копија дипломе 
траженог степена и врсте образовања; ориги-
нал/оверена копија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал/оверена 
копија уверења о неосуђиваности које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на српском језику, сматра 
се да је достављањем доказа о образовању 
доставио и доказ да зна српски језик); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и уђу у ужи избор биће упућени на претходну 
психолошку процену за рад са децом и учени-
цима у НСЗ. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе путем телефона број: 
021/6622-201. Пријаве се подносе на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛЕТА ПРОТИЋ”

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

Поништава се конкурс објављен у публикацији 
„Послови” број 892-893 дана 29.07.2020. године, 
у делу који се односи на избор једног извршио-
ца на радном месту педагошког асистента на 
одређено време, до краја школске 2020/2021. 
године, односно до 31.08.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Педагошки асистент
на одређено време од 01.09.2020.  

до 31.08.2021.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
прописне у чл. 139, 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућој струч-
ној спреми; уверење о држављанству Репу-
блике Србије и доказ о неосуђиваности - не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању ром-
ског и словачког језика. Уз пријаву је потребно 
доставити и доказ о завршеном најмање увод-
ном модулу обуке за педагошког асистента, по 
програму обуке коју организује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Иза-
брани кандидат доставља уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, такође пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник историје

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник хемије
са 60% радног времена

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наве-
дених послова може да буде примљен кан-
дидат који поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - 
аут. тумачење) испуњава и посебне услове из 
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140 став 
1 и став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и чланом 3 став 1 
тачка 9) Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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) за наставника математике; чланом 3 
став 1 тачка 6) истог Правилника за наставника 
историје; чланом 3 став 1 тачка 8) истог Пра-
вилника за наставника физике; чланом 3 став 
1 тачка 11) истог Правилника за наставника 
хемије; кандидати за радно место чистачице 
треба да имају први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1), 3), 4) и 5) члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања подно-
се се уз пријаву на конкурс, док се доказ из 
тачке 2 прибавља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који се пријављују на конкурс 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: 1. доказ да поседују одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, степену и врсти стручне спреме), у 
складу са Законом и Правилником; лица која 

су стекла академско звање мастер у обавези 
су да доставе и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама; 
кандидати треба да доставе и исправу којом 
се доказује да су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно да је кандидат положио испит из педа-
гогије и психологије, или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу); 2. 
уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(оригинал или оверену фотокопију уверења 
о некажњавању из МУП-а, не старије од шест 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству); 
4. извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених); 5. доказ о знању 
језика (српског језика) на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику; 6. кратку биографију 
(CV) и податке о свом професионалном развоју 
(портфолио). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Одлу-
ку о избору кандидата донеће Конкурсна коми-
сија након добијања резултата психолошке про-
цене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Светозар Милетић” Тител, с тим што ће 
кандидати о тачном датуму и времену разгово-
ра бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона које су навели у својој пријави. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереним фотокопијама, неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс заједно са 
потребном документацијом достављају се у 
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос”, поштом на горе наве-
дену адресу школе или се могу предати лично 
у секретаријату школе, сваког радног дана од 
08.00 до 11.00 часова.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ” 

Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел/факс: 013/742-812

Секретар установе 

УСЛОВИ: послове секретара може обављати 
лице које има образовање из области правних 
наука - високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање 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.

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) 
односно, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више обра-
зовање - васпитач.
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Наука и образовање

Медицинска сестра - васпитач 

УСЛОВИ: стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању медицинске школе, у 
звању медицинска сестра - васпитач или одго-
варајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије) - васпитач, 
једна година радног искуства, положен стручни 
испит.

Медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу 

УСЛОВИ: стечено образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, 
односно основне академске студије), односно 
на студијама у трајању од 3 године или више 
образовање у области медицинских наука, 
положен стручни испит, једна година радног 
искуства.

Сервирка

УСЛОВИ: основно образовање.

Спремачица - курир 
2 извршиоца

УСЛОВ: основно образовање 

ОСТАЛО: Сви кандидати поред услова о сте-
ченом одговарајућем образовању и додатног 
услова морају испуњавати и следеће услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; знање 
српског језика. Уз пријавни формулар, који 
се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, сви кандидати достављају поред 
одштампаног формулара и следећу документа-
цију: 1. радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном - CV; 2. доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија дипломе о стече-
ној стручној спреми, не старије од 6 месеци); 
васпитач - доставља оригинал или оверену 
фотокопију уверења или другог одговарајућег 
документа којим се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова, и то најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
да су на студијама положили испите из психо-
логије и педагогије и оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); 4. доказ 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од шест 
месеци; 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); 6. доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који су образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а осталу потребну доку-
ментацију, заједно са попуњеним и одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови непосредно или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Наша радост” Ковин, 
Трг Жарка Зрењанина 10, са назнаком „Прија-
ва на конкурс”, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључивања уговора о 
раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности. Информације о конкурсу могу се 
добити у предшколској установи и на телефон: 
013/742-812, радним даном од 07.00 до 15.00 
часова. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ПИРОТ

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” 
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач
5 извршилаца

Сервир

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, услови за 
пријем у радни однос код послодавца утврђе-
ни су Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о организацији и 
систематизацији послова ПУ „Чика Јова Змај” 
Пирот, и то: 1) одговарајуће образовање; 2) 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; 3) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
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 кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује вас-
питно-образовни рад. Услови за пријем у радни 
однос доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У радни однос ради обављања посла 

васпитача може бити примљен кандидат који 
има стечено одговарајуће образовање и то: 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
специјалистичке струковне студије, по пропи-
сима 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање.

У радни однос ради обављања посла сервира 
може бити примљен кандидат који има стече-
но средње образовање, други степен стручне 
спреме; врста стручне спреме угоститељске 
струке или друге врсте.

У радни однос ради обављања посла спремачи-
це може бити примљен кандидат који има сте-
чено основно образовање, први степен стручне 
спреме.

Конкурс спроводи конкурсна комисија, 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 испуњавају услове конкурса упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом. Конкурсна комисија 
спроводи писмену проверу и усмени разговор 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављене писмене прове-
ре и усменог разговора са кандидатима. Дан 
када се очекује да ће се обавити писмена про-
вера и усмени разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос је 
30 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија уверења о држављан-
ству), доказ о о стеченом образовању (овере-
на копија дипломе или уверења), доказ о нео-
суђиваности (тачка 3 услова за пријем у радни 
однос, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на ком се остварује васпитно образовни 
рад (сматра се да је образовање стечено на 
српском језику на основу дипломе о стеченом 
образовању или други одговарајући документ 
о знању српског језика). Пријава на конкурс 
/ пријавни формулар садржи наведене све 
доказе које кандидат прилаже уз пријаву. Дос-
тављена документација по конкурсу се враћа 
само на лични захтев подносиоца пријаве, по 
окончању изборног поступка. Пријаве слати 
на адресу: ПУ „Чика Јова Змај”, Пирот, Војводе 
Степе 15. Информације о конкурсу на контакт 
тел. 062/8026-324.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
12320 Жагубица 

Хомољска бб

Спремачица

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих 
услова за обављање послова и потребне доку-
ментације, кандидати попуњавају пријавни 
формулар објављен на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да имају и о истом поднесу, у оригиналу 
или овереној копији: 1. доказ о одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме, и то: поред 
општих услова прописаних законом, захтева 
се I степен стручне спреме, односно основно 
школско образовање - основна школа (ори-
гинал сведочанство/дипломе о завршеном 
основном образовању или оверена копија 
доказа); 2. уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); 3. уверење да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 (извод 
из казнене евиденције МУП-а); 4. држављан-
ство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (уверење, не старије од 6 месеци), 6. 
доказ о познавању језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
доказ о испуњености услова из става 1 тач-
ке 1), 3), 4), 5) и 6) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор установе, у складу са законом 
и општим актом установе. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу: Предшколска установа „Полетарац”, 
Хомољска бб, 12320 Жагубица. Ближе инфор-
мације могу се добити на број: 012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12257 Турија
тел. 012/884-088

Библиотекар
са 50% радног ангажовања 

Наставник математике
са 88,88% радног ангажовања 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5 Закона о основама система образовања 

и васпитања, а то су: 1. одговарајуће обра-
зовање и то: А) одговарајуће високо образо-
вање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године, као и да кандидат 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за 
рад на радном месту на које конкурише; Б) у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведено радно место оба-
везни су да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-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.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радном био-
графијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис/ове-
рену фотокопију једног од следећих уверења: 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 3. ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 

139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
6. доказ о знању српског језика (језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад) доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци) доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
и упућује кандидате на психолошку процену 
способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата. У поступку 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 процену 
способности врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на адресу: ОШ „Вељко Дугоше-
вић” Турија, 12257 Турија, Улица Турија бб, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писме-
ним путем обавештени о избору, у складу са 
законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефо-
на: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место наставни-
ка, односно треба да испуњава услове из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је 
наведено у наслову конкурса: 1) студије 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 завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета.
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ОСТАЛО: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима; да лице 
које конкурише 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 и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има, у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, који се налази на званичној интернет 
страници, школи се доставља: оверена фото-
копија дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме, у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не 
старије од 6 месеци), за радно место за које 
конкурише; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван - оригинал (не старији од 6 месе-
ци); фотокопију личне карте; уколико дипло-
ма није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ, 
односно уверење о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, издато од стране одговарајуће висо-
кошколске установе или доказ. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Неће се разма-
трати пријаве које су неблаговремене, непот-
пуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом и оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Пријавни формулар са свим 
конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - 
наставник српског језика и књижевности”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место наставни-
ка, односно треба да испуњава услове из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које 
је наведено: 1) студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 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 предмета.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има, у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не 
старије од 6 месеци) за радно место за које 
конкурише; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није 

осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); 
фотокопију личне карте; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ, односно 
уверење о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова издато 
од стране одговарајуће високошколске устано-
ве или доказ. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом и оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Пријавни формулар са свим 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
енглеског језика”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Наставник математике
са 88,89% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место наставни-
ка, односно треба да испуњава услове из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које 
је наведено: 1) студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:(1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 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 предмета.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да лице које кон-
курише није осуђивано правоснажном 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 родоск-
врнуће, за кривична дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
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вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има, у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не 
старије од 6 месеци), за радно место за које 
конкурише; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); 
фотокопију личне карте; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ односно 
уверење о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова издато 
од стране одговарајуће високошколске устано-
ве или доказ. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом и оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Пријавни формулар са свим 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
математике”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Секретар школе
са 50% радног времена 

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”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), однос-
но да: има одговарајуће образовање, звање 
дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да лице које 
конкурише 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 породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће за кривична дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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 на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме за радно место за 
које конкурише; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); 
фотокопија личне карте; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс - секретар школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место библиотека-
ра, односно треба да испуњава услове из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да испуњава услове у складу са 

Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које 
је наведено: 1) студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 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 предмета.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да лице које 
конкурише 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 породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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 на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не 
старије од 6 месеци) за радно место за које 
конкурише; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); 
фотокопију личне карте; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
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вању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс - библиотекар”.

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор ликовне културе
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилни-
ком о измени и допунама Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 7/2019 од 3. јула 
2019. год.), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018).

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. Остало: уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, потписану пријаву са радном био-
графијом, диплому одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове 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 кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и обавља разговор са кандидатима, а о 

датуму обављања разговора кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Документа се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији која не може бити ста-
рија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти, на 
адресу: Средња школа „Милоје Васић” у Вели-
ком Градишту, Житни трг 4, 12220 Велико Гра-
диште.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник енглеског језика
за 90% радног времена

3. Чистачица

4. Наставник математике
за 67% радног времена 

5. Наставник хемије
за 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20) и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са члановима 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад на радном 
месту наставника разредне наставе, односно 
наставника енглеског језика; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање 

из психолошких, педагошких и методичких 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 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем 
у радни однос у установама образовања и вас-
питања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним форму-
ларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; лица која су стекла звање мастер 
достављају још и оверену фотокопију дипло-
ме којом потврђују да имају завршене основне 
академске студије студијског програма; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије); уверење МУП-а из казнене евиденције, 
доказ о неосуђиваности (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику (доказ представља потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење). Услови за канди-
дате на неодређено време, за радно место под 
редним бројем 3, 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, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
организацији рада и систематизацији радних 
места у ОШ „Милутин Миланковић” у Раброву: 
1. да имају одговарајуће образовање: за радно 
место под редним бројем 3. чистачица - завр-
шено основно образовање; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије. 

Кандидат уз пријаву на конкурс треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању: за радно место 
под редним бројем 3. чистачица - сведочан-
ство о завршеном основном образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал 
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или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); радну биогра-
фију; попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја(www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установа-
ма образовања и васпитања). Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења уго-
вора о раду достави уверење о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, не старије од 
6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе: Основна школа „Милу-
тин Миланковић”, Светог Саве бб, 12254 Рабро-
во, са назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/885-120.

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 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 
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 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 наставни-
ка ____________________________”, где уместо 
линије стоји назив радног места за које се кон-
курише.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
31300 Пријепоље, Пионирска 1

тел. 033/781-999

Професор матеметике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Зкона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и то: да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне област за одговарајуће пред-
мете, односно групе предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у наста-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова; за кандидате са положеним стручним 
испитом или лиценцом за наставника сматра 
се да има наведено образовање; 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 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се обавља васпитно-образовни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са пријавом на конкурс 

и попуњеним и одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом (CV) и попуње-
ним пријавним фолмуларом треба приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању - високом образовању; 
потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
прaксе у настави, у складу са Европским систе-
мом пренос бодова или оверену копију уверења 
о стручном испиту или положеној лиценци за 
наставника; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци), уверење из основног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци). Доказ о знању српског језика као и језика 
на коме се остварује образовно- васпитни рад 
у школи кандидат доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, доставља иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду, не старије од 6 месеци. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве на конкурс са кратком биографијом и 
потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају се 
лично или на адресу: Основна школа „Милосав 
Стиковић” у Пријепољу, Пионирска 1, 31300 
Пријепоље, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично 
или путем телефона: 033/781-999.

ОСНОВНА ШКОЛА „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”
31337 Кратово, Прибојска Бања

1. Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 
10/19, 6/2020) и услове предвиђене Правилни-
ком о врсти и степену образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19). Услови из става 1 члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачке 1), 3), 4) и 5) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачке 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат мора да испуњава услове из 
члана 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020) и то да: поседу-
је одговарајуће високо образовање за настав-
ника математике у основној школи у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, матер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат мора да испуњава услове из чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 
6/2020). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи и то: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању, 
-оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о неосуђиваности (доказ не старији 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценцу за рад наставника и 
радну биографију. Пријава кандидата који није 
положио испит за лиценцу неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: Основна школа „Благоје Полић” 
Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са 
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Све додатне информације можете добити на 
телефон: 033/2436-041 или путем мејла школе: 
osblagojepolickratovo@gmail.com.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, односно до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положена 
обука из Интегралног програма обуке за ост-
варивање функционалног основног образовања 
одраслих; држављанство РС; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дат доставља: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа, а лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831741
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 сарад-
ника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника физике. Остали услови: 1) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете 
- потписана пријава са радном биографијом; 
оверену копију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену копију извода из матичне књи-

ге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све пријаве са прило-
женом документацијом предати у секретарија-
ту школе од 09.00 до 12.00 часова или послати 
поштом на адресу: Основна школа „Радица Ран-
ковић”, 11317 Лозовик, Трг првобораца 7.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 
1 и 2 члана и чл. 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога или 
психолога школе стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области педагошких наука, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3. 
овог закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 2. 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
и стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
4; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, после 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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стеченог одговарајућег образовања, 5. да има 
обуку и положен испит за директора (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 6. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће за кривич-
на дела примање или давање мита за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да није правноснажно осуђиван за привред-
ни преступ, за све кандидате и да се не води 
кривични поступак и да није покренута истра-
га против кандидата, 8. да има држављанство 
Републике Србије, 9. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Директор се бира на период од четири године. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву (формулар за пријаву на конкурс) 
кандидати подносе следећу документацију: 1. 
оверена фотокопија дипломе о стручној спре-
ми 2. оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога, односно лиценце, 3. потврда о 
радном искуству након стеченог одговарајућег 
образовања, 4. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), 5. оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигну-
та оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од шест месеци); 6. ори-
гинал или оверену копију уверења привредног 
суда да није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од шест месеци); 7. подаци 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од шест месеци), 8. фотокопија извештаја 
о спољашњем вредновању за кандидате који су 
у време вредновања обављали дужност дирек-
тора, 9. доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); 10. радну биографију (факултативно); 
11. доказе о својим стручним и организационим 
способностима и оквирни план рада за време 
мандата (факултативно). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/721-114. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Светитељ Сава” у Друговцу, Светог 
Саве бб, 11432 Друговац или доставити лично, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник металуршке групе 
предмета

непуно радно време 90%

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер металургије, мастер инжењер 
металургије. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 

као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Металургије.

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није осуђиван, а за наставника - уверење о 
положеном стручном испиту за рад у образо-
вању или положен испит за лиценцу (осим за 
лица која заснивају радни однос у својству при-
правника или на начин утврђен као за приправ-
нике). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, кандидати за сва радна места који уђу 
у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, а у складу са чланом 154 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду 
који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/513-859

Наставник предметне наставе за 
предмете: Основе анатомије и 

физиологије, Основе дерматологије, 
Хигијена и Прва помоћ
са 50% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања настав-
ника прописани су Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Личне услуге („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 16/2015) и 
то: доктор медицине. Услови за пријем у радни 
однос прописани су чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3), 4), 5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 

става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Образовање настав-
ника предметне наставе: одговарајуће високо 
образовање за обављање послова наставника 
прописано је чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и вапитања: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно 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 су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 3) лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 4) обавезно образовање за 
наставнике из чл. 140 Закона је и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наведено образовање, уколико 
нема, 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. Докази о испуњености услова 
за пријем у радни однос и обављање послова 
на овом радном месту, прописани чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања из тачака 1), 3), 4), 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс учесник конкурса доставља: 
кратку биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом потврђује стручну спре-
му; уколико поседује, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за наставника; уколико поседује, ори-
гинал или оверену фотокопију исправе којом 
доказује 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; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; уверење МУП-а да лице није осуђи-
вано са правним последицама у смислу чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старији од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику), оригинал 
или оверену фотокопију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Документација се пре-
даје или путем поште доставља на адресу: Тех-
ничка школа „Никола Тесла”, Војводе Мишића 
3, 11320 Велика Плана. Рок за пријављивање 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конку-
са. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и од стране јавног бележника нео-
вереном документацијом, неће бити узете у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 026/513-859.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да имају обра-
зовање предвиђено школским Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места за радно место шефа рачуно-
водства, и то најмање високо образовање на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Поред пријаве на кон-
курс (са радном биографијом) кандидати тре-
ба да доставе и попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници 
Министарства, који достављају са оригиналима 
или овереним фотокопијама докумената, којима 
доказују да испуњавају услове конкурса и то: 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, уверење да нису осуђивани за 
кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система, не старије од 6 
месеци, односно доказ да су надлежном орга-
ну поднели захтев за издавање овог уверења, 
да код њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад доставља изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања. Пријаве се достављају 
лично у секретаријату школе, од 8 до 14 сати, 
или поштом на адресу: 11318 Милошевац, Трг 
јединства 13. Контакт лице: секретар школе, 
Даниел Ранковић: 064/1943-808.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-011

Наставник физике
норма 60%

Наставник немачког језика
норма 88,88%

Наставник математике

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, према прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) да испуњава услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017). 
Кандидати треба да имају: држављанство Репу-
блике Србије; психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица, родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да знају српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној 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 српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. На основу члана 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу: ОШ „Иван 
Горан Ковачић”, Сонта, Војвођанска 58, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Рок за достављање 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања конкурсне доку-
ментације. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
025/792-011.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/576-7503
факс: 025/576-7004

e-mail: osmarkooreskovic@gmail.com

Наставник математике
за непуну норму (88,89%)

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школа. Канди-
дат за радно место наставника математике треба 
да испуњава услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то: а) има одговарајуће образовање, предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи за наставника математике; б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; ц) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; д) има држављанство 
Републике Србије; е) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
техноплошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; уверење 
о неосуђиваности не старије од 6 месеци; личну 
биографију - CV. Доказ о здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих 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 и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама ОШ „Марко Ореш-
ковић” Бачки Грачац, Личка 16. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом на 
адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Личка 16, Бачки 
Грачац. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник математике”.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/576-7503
факс. 025/576-7004

e-mail: osmarkooreskovic@gmail.com

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школа. 
Кандидат за радно место чистачице треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: а) има одговарајуће образовање - I сте-
пен стручне спреме, завршена основна школа; 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; ц) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) има држављанство Републике Србије; 
е) зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и техноплошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
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Наука и образовање

од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци; личну биографију - CV. Доказ о здрав-
ственој способност за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Марко Орешко-
вић”, Бачки Грачац, Личка 16. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Личка 16, 
Бачки Грачац. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место чистачица”.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/576-7503
факс: 025/576-7004

e-mail: osmarkooreskovic@gmail.com

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школа. Кан-
дидат за радно место домар - мајстор одржа-
вања треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: а) има одговарајуће средње 
образовање, положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници), пожељан положен 
стручни испит из области заштита од пожара, 
као и радно искуство на таквим или сличним 
пословима; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; ц) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) има држављанство Републике Србије; 
е) зна српски језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и техноплошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци; личну биографију - CV. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази се подносе у ори-

гиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Марко Орешко-
вић”, Бачки Грачац, Личка 16. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Личка 16, 
Бачки Грачац. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место домар - мајстор 
одржавања”.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО 
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ” 
25260 Апатин, Светог Саве 1

тел. 025/773-388

Наставник гитаре

Наставник гитаре
94% норме

Наставник тамбуре е-прим

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник - Просветни гласник”, 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 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 која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи, и то: 1. доказ о 
одговарајућем образовању (оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању); 2. уверење из надлежне службе МУП-а 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем у 
радни однос, не старије од 6 месеци; 3. уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 4. 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. уколико 

кандидат 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. 
Доказ да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа за посебно музичко 
васпитање и образовање „Стеван Христић” у 
Апатину, 25260 Апатин, Светог Саве 1. 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 број: 025/773-388.

Стручни сарадник - педагог
50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016); 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 која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетних лица 
или родоскврнуће, 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) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи, и то: 1. доказ о одговарајућем образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); 2. уверење из 
надлежне службе МУП-а да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведе-
на у условима за пријем у радни однос, не ста-
рије од 6 месеци; 3. уверење о држављанству 
РС, не старије од 6 месеци; 4. извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. 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. Доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа за посебно музич-
ко васпитање и образовање „Стеван Христић” 
у Апатину, 25260 Апатин, Светог Саве 1. 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 број: 025/773-388.
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
25254 Дероње, Светозара Милетића 25а

тел. 025/872-312

Наставник руског језика
за непуну норму (66,66%)

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школа. 
Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: а) да има одговарајуће 
образовање; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; ц) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; д) има 
држављанство Републике Србије; е) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци; личну биографију - CV. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази морају 
бити у оригиналу или оверене копије. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Вук Караџић” 
Дероње, Светозара Милетића 25а. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса се 
предају непосредно у секретаријату школе, сва-
ког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или 
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Свето-
зара Милетића 25а, 25254 Дероње. Пријаве се 
предају у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставник руског језика”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
25254 Дероње, Светозара Милетића 25а

тел. 025/872-312

Педагошки асистент за децу и 
ученике ромске националности

за непуну норму (80%), на одређено 
време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Канди-
дат треба да испуњава услове прописане чл. 

139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чл. 8 Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту и то: а) да 
има одговарајуће образовање, стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) 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 дискриминатор-
но понашање; д) да има држављанство Репу-
блике Србије; е) да зна српски и ромски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; ф) има савладан програм обуке за педа-
гошког асистента. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и техноплошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци; личну биографију – CV. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази морају бити у ориги-
налу или оверене копије. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Вук Караџић” Дероње, Светозара 
Милетића 25а. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се предају непосредно 
у секретаријату школе, сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, Светозара Милетића 25а, 
25254 Дероње. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место педагошки асистент 
за децу и ученике ромске националности”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
25262 Купусина, Ади Ендреа 4

тел. 025/787-020

Наставник математике
на мађарском језику (88,89% норме)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019, 6/20) и то да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019).

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: држављан-
ство Републике Србије; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 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; знање мађарског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). 
Кандидати су дужни да доставе одштампан и 
попуњен пријавни формулар и оверене фотоко-
пије тражених докумената о испуњености услова 
конкурса, осим доказа о прихофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима, који ће доставити пре закључења уговора 
о раду: 1. доказ о одговарајућем образовању 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању); 2. уверење из надлежне 
службе МУП-а да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за пријем у радни однос, не старије 
од 6 месеци; 3. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију); 4. уверење о држављанству РС, не старије 
од 6 месеци; 5. знање српског језика и знање 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад - мађарски језик. На основу члана 154 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
решење о избору кандидата по расписаном кон-
курсу ће бити оглашено на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја када постане коначно. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: ОШ 
„Јожеф Атила”, Купусина, Ади Ендреа 4, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Рок за достављање 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања конкурсне доку-
ментације. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
025/787-020.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

факс: 025/5881-041
e-mail: direktorbbskola@gmail.com

Конкурс објављен у публикацији „Послови” број 
892-893 од 29.07.2020. године, поништава се за 
радно место: наставник математике, за непуну 
(88,89%) норму, на неодређено време.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
25242 Бачки Брестовац

Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

факс. 025/5881-041
e-mail: direktorbbskola@gmail.com

Наставник математике
за непуну (88,89%) норму

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) има одгова-
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рајуће образовање, предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи за 
радно место - наставник математике; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; д) има држављанство 
Републике Србије; е) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
техноплошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци; 
личну биографију - CV. Доказ о способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
наведени документи морају бити у оригиналу 
или оверена копија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућује се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Никола Тесла”, 
Бачки Брестовац, Маршала Тита 81. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса се 
предају сваког радног дана од 08.00 до 12.00 
часова или поштом на адресу: ОШ „Никола Тес-
ла”, Маршала Тита 81, Бачки Брестовац. Прија-
ве се предају у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставник математике”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА АПАТИН

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

Службеник за послове безбедности, 
заштите и здравља на раду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Техничкој школи са домом 
ученика, од 30.08.2020. године, и то више или 
високо образовање: 1. на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; 2. 
на основним студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на студијама у трајању од три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови: 1) положен 
стручни испит о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на 
раду; 2) пет година радног искуства на датим 
пословима.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи, и то: 1. доказ о одго-
варајућем образовању (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању); 2. уверење из надлежне службе МУП-а 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем 
у радни однос, не старије од 6 месеци; 3. уве-
рење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; 4. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију); 
5. 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 високошкол-
ске установе; 6. уверење о положеном струч-
ном испиту о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на 
раду (оверена фотокопија); 7) потврду посло-
давца код ког је обављао послове датог радног 
места. Доказ да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора. Пријаве доставити 
лично или поштом на адресу: Техничка школа 
са домом ученика, 25260 Апатин, Пригревач-
ка 72. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Школа нема обавезу 
враћања конкурсне документације. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 025/772-216.

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

тел. 064/2097-304

Чистачица - ложач

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања: минимум први степен образовања 
(основна школа) са положеним испитом 
за ложача централног грејања са ручним 
ложењем.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: држављан-
ство Републике Србије; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 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 знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доставе 
попуњен и одштампан пријавни формулар и 
оверене фотокопије тражених докумената о 
испуњености услова конкурса, осим доказа о 
прихофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, који ће доставити 
пре закључења уговора о раду: 1. доказ о одго-
варајућем образовању (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању) и уверење о положеном испиту за ложа-
ча централног грејања са ручним ложењем; 2. 
уверење из надлежне службе МУП-а да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем 
у радни однос, не старије од 6 месеци; 3. извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију); 4. уверење 
одржављанству 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 српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. На основу члана 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу: ОШ „Мла-
дост”, Пригревица, Вука Караџића 6/а, са назна-
ком: „Пријава на конкурс”. Рок за достављање 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања конкурсне доку-
ментације. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
064/2097-304.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА”
25245 Богојево, Маршала Тита 11

тел. 025/5875-614

1. Наставник немачког језика
за рад у предметној настави, у 

одељењима на српском и мађарском 
наставном језику, са 77,78% педагошке 

норме

2. Наставник српског језика као 
нематерњег језика

за рад у разредној и предметној настави, 
у одељењима на мађарском наставном 

језику, са 84,43% педагошке норме

3. Наставник математике
за рад у предметној настави, у 

одељењима на мађарском наставном 
језику, са 66,67% педагошке норме

4. Домар - мајстор одржавања

5. Чистачица
2 извршиоца - на неодређено и на 

одређено време
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6. Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину

7. Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, за рад у 
предметној настави у одељењима на 
српском наставном језику, са 88,89% 

педагошке норме
8 извршилаца

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019). За 
наставника: да имају одговарајуће образовање 
предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19). За чис-
тачице: завршена основна школа; за домара - 
мајстора одржавања: завршена средња школа 
у трогодишњем трајању, економске, машинске, 
техничке или електро струке и поседовање сер-
тификата о руковању парним и гасним котлови-
ма. За педагошког асистента: завршена средња 
школа у четворогодишњем трајању, завршена 
обука за педагошког асистента или ће се иста 
похађати након ангажовања, јер није реализо-
вана услед епидемије Ковида. Кандидат тре-
ба и да: има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик, односно мађарски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, као и да зна ромски језик, тачније дијалект 
говора Рома у Богојеву (за радно место педа-
гошког асистента). Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и техноплошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 1 
месеца, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (издаје МУП), 
личну биографију - CV; доказ о знању српс-
ког, односно мађарског језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад, односно ромског 
језика за радно место педагошког асистента; 
одговарајући сертификат за радно место педа-

гошког асистента, односно домара - мајстора 
на одржавању. Лекарско уверење да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
наведени документи морају бити у оригиналу 
или оверену копију. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Јожеф Атила” у Богојеву, Марша-
ла Тита 11. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се предају поштом на адресу: 
ОШ „Јожеф Атила” Богојево, Маршала Тита 11, 
25245 Богојево. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем 
у радни однос” и то поштом или лично управи 
школе, а потребне информације могу се доби-
ти на телефон: 025/5875-614 или 064/2820-996, 
понедељком и четвртком од 11 до 13 часова.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога 
или психолога, стечено: 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 завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; поседовање дозволе за рад 
наставника и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора установе (канди-
дат који то не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; некажњавање за 
дела за која је надлежан Основни суд и Прив-
редни суд (да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага 
за кривична дела и да кандидат није осуђиван 
за привредни преступ, у вршењу раније дуж-
ности), најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: рад-
ну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника, односно стручном испиту; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (ако је кандидат поседу-
је); лекарско уверење (може постојеће лекар-
ско уверење ако га кандидат има, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење), 
доказ о држављанству - оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (српски) - доказује се стеченом дипломом; 
оригинал или оверена фотокопија уверења из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против 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, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
некажњавању из Основног суда и Привредног 
суда (да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага за 
кривична дела, и да кандидат није осуђиван за 
привредни преступ, у вршењу раније дужности 
(оба уверења не могу бити старија од 6 месе-
ци); потврду о годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања у установи на посло-
вима образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
спољашње вредновање вршено); извештај про-
светног саветника о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора кандидата (ако га кандидат 
поседује). Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Бошко Палковље-
вић Пинки” Стара Пазова, Вука Караџића 4, 
са назнаком „Конкурс за директора”. Непот-
пуне, неблаговремене пријаве, као и пријаве 
достављене у електронској форми и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавни бележник), неће бити 
разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон: 022/310-613.
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Наука и образовање

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ”

22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

У складу са дописом Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја број 112-01-00182-
1/2020-20 од 21.07.2020. године, Основна шко-
ла „Слободан Савковић” из Старих Бановаца 
обавештава све заинтересоване кандидате да 
се оглас за радно место педагошког асистента 
на одређено време, објављен у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање дана 29.07.2020. године привремено обус-
тавља, до доношења Правилника о допунама 
Правилника о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања. О новом 
року конкурса за ово радно место потенцијални 
кандидати ће бити благовремено обавештени.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник српског језика
непуно радно време - 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање - сходно члану 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: краћу биографију, 
одштампан пријавни формулар који кандидат 
попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно 
уверења, ако диплома није издата); извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српс-
ком језику. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на кон-
курс са потребном документацијом доставити 
на адресу: ОШ „Душан Јерковић” Инђија, Душа-
на Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 022/561-420.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Наставник практичне наставе у 
области електротехнике

УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме, 
у складу са важећим Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника и 
важећим Законом о основама система образо-
вања и васпитања.

Наставник стручних предмета 
електроструке за предмете: 

Оперативни системи и Рачунарске 
мреже

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са важећим 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника и важећим Законом о основама 
система образовања и васпитања.

Наставник стручних предмета 
електроструке за предмете: 

Софтверски алати и 
Микроконтролери и микрорачунари

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са важећим 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника и важећим Законом о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање, у складу 
са важећим Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Електротехника и Законом 
о основама система образовања и васпитања; 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да познаје језик на коме се изводи 
настава. Кандидат у пријави на конкурс подно-
си следећа документа: пријавни формулар који 
можете наћи на интернет страници Министар-

ства; испуњеност услова у погледу врсте и сте-
пена стручне спреме доказује се оригиналом, 
односно овереном фотокопијом дипломе/уве-
рења о звању и степену стручне спреме, у скла-
ду са важећим Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника за наведене 
предмете (уз мастер диплому обавезно доста-
вити диплому основних студија као и додатак 
дипломи, ако постоји); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности. Напомена: 
пријављени кандидати биће упућени на прет-
ходну проверу психофизичких способности у 
складу са законом. Доказ о здравственој спо-
собности кандидата подноси се пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на тел. 022/474-
716. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу шко-
ле: Вука Караџића 70, 22400 Рума, са назнаком 
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел. 022/664-411

e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, односно треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
за наставника основне школе, за педагога и 
психолога школе, стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
не постоје законске сметње из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона (да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
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санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ставови 1 и 2 овог Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра школе и најмање десет година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Пријава на 
конкурс уз остале податке обавезно треба да 
садржи: име и презиме, адресу, број телефо-
на и потпис кандидата. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, оверену фотокопију или оригинал 
потврде о дужини рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања после стеченог 
образовања, оверену фотокопију или оригинал 
доказа да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци) - овај доказ се при-
бавља пре закључења уговора о раду; уверење 
да нису осуђивани за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (извод из казнене 
евиденције, издато од ПУ по објављивању кон-
курса); уверење привредног суда да кандидат 
за директора није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (издат након објављивања конкурса); 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); оверену фотокопију или оригинал 
држављанства Републике Србије (не старије 
од шест месеци), доказ да кандидат зна срп-
ски језик на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику - кандидат доставља 
уверење одговарајуће високошколске устано-
ве, оригинал или оверена фотокопија, којима 
се доказује познавање српског језика); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле (извештај просветног инспектора, уколико га 
има - фотокопија) и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе - фотокопија; пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима; извод из МКР за кандидате који су про-
менили презиме, односно име после издавања 
дипломе. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља шко-
ли, уз пријаву. Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Наведена документа се не 
враћају по завршетку конкурса. Особа за кон-
такт: секретар школе Јелица Филиповић, број 
телефона: 022/664-411. Пријаве са документа-
цијом слати или донети лично на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”
22221 Лаћарак, 1. новембра 221

Поништава се конкурс објављен у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање број 892-893 од 29.07.2020. године, за 
радно место: педагошки асистент, на одређе-
но време до краја школске 2020/2021, односно 
до 31.08.2021. године. Остале одредбе огласа 
остају непромењене.

СУБОТИЦА

ОШ „10. ОКТОБАР”
24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21

Наставник предметне наставе 
математике

на српском наставном језику,  
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у 
радни однос кандидат треба да испуњава сле-
деће услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то 
да: 1. има одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и 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; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. На основу чл. 142 ст. 1 наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, а у складу са ст. 4 
истог чл. сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 

је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има образовање из ст. 1 овог члана 
закона. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: доказ да поседује одговарајуће 
образовање - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 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; доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави 
своју професионалну биографију. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пре закључења уговора о раду 
кандидат треба да прибави уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. У складу са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Прија-
ве на конкурс слати на адресу школе: ОШ „10. 
октобар” Суботица, Бозе Шарчевића 21, Суботи-
ца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ИЗМЕНА ДЕЛА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА 

„БОСА МИЛИЋЕВИЋ”
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

На основу Стручног упутства о формирању 
одељења и начину финансирања у основним и 
средњим школама за школску 2020/21. годину 
бр. 601-00-00381/2020-15 које је донело Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја 
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РС дана 22.06.2020. године, те након изврше-
ног уписа ученика у школску 2020/21. годину, 
Економска средња школа „Боса Милићевић” 
Суботица обавештава кандидате да се врши 
измена у конкурсу за пријем у радни однос 
који је објављен у листу „,Послови” бр. 885 од 
10.06.2020. године, и то: наставник предметне 
наставе биологије на мађарском наставном јези-
ку - 53% од пуног радног времена (уместо 62%). 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 12

Професор математике
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - теоријска настава, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом основи геометрије), 
дипломирани информатичар, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
основи геометрије), професор математике- тео-
ријско усмерење, професор математике- тео-
ријски смер, мастер математичар.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; да је пунолетно лице; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - за наставнике и стручне 
сараднике; да има одговарајуће образовање, 
прописану стручну спрему; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање три месеца затвора, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да понесу: кратку биографију, попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о неосуђиваности, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
мора да има доказ о завршеној школи на српс-
ком наставном језику. Директор доноси одлуку 
о избору извршилаца у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимназија 
и економска школа „Доситеј Обрадовић”, 24300 
Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 12, тел. 
024/711-934, e-mail: gimnazijabt@mts.rs. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „ПЕТАР ПАН” МАЛИ ИЂОШ
24322 Ловћенац, 13. јули 8

тел./факс: 024/4735-061
e-mail: pan-petar@mts.rs

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
(до повратка запослене са породиљског 

одсуства)

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 чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона, стечено: 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 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да 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 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), доказ о 

познавању српског језика (диплома, односно 
уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, уједно је и доказ да 
кандидат зна српски језик), ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику - доставља уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или слати са назнаком 
„Конкурс за васпитача”, на адресу: Предшкол-
ска установа „Петар Пан” Мали Иђош, 24322 
Ловћенац, 13. јули 8. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. За све информације позвати број 
телефона: 024/4735-061.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

тел. 024/552-820

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чл. 2-7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), 
а то су: 1. одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
гимназије, педагога и психолога: 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 (лице које има завршене ове 
студије другог степена, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозвола за рад (поло-
жен стручни испит) за наставника, педагога 
или психолога; да је кандидат савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе; 
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 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; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни 
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преступ у вршењу раније дужности. Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања прописано је 
да предност за избор директора установе обра-
зовања и васпитања има кандидат који је сте-
као неко од звања према прописима из области 
образовања. Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и вас-
питања прописано је да кандидат за директо-
ра установе образовања и васпитања не може 
да оствари предност приликом избора ако је у 
току избора утврђено да је против њега покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - 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 и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену копију доказа о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у 
складу с чл. 140 Закона; оверену копију дока-
за о дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника; доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда); 
уверење да лице није осуђивано, у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; оригинал или 
оверена копија уверења Привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, не старије од 30 
дана; оригинал или оверена копија уверења 
Основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична 
дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника о 
ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2015), не старије од 30 дана; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених - достављају лица која су промени-
ла презиме или име након издавања дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену копију доказа да зна срп-
ски језик (оверена копија дипломе о завршеној 
средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском језику или уверење о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверену копију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања - 
достављају лица која су претходно обављала 
дужност директора; биографију са кратким пре-
гледом радних ангажовања; предлог програма 
рада директора школе. У складу са чл. 123 став 
14 Закона кандидат може да достави и ори-
гинал или оверену копију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Дирек-
тор школе се именује на период од 4 године. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Директору 
који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност прес-
таје дужност директора. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног органа, у 

супротном неће се узети у разматрање. Уколико 
је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона на српс-
ком језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа доставио и доказ да зна српски језик. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити у затвореној коверти лично 
или путем поште на адресу (са назнаком „Кон-
курс за избор директора”): Гимназија „Светозар 
Марковић”, 24000 Суботица, Петефи Шандо-
ра 1. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/552-820.

ОШ „ЂУРО САЛАЈ”
24000 Суботица

Петефи Шандора 19

Наставник разредне наставе
у одељењу на мађарском наставном 

језику

Наставник предметне наставе - 
српског језика као нематерњег

у одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник предметне наставе - 
математика

са 66% радног времена

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88% радног времена, у одељењима 
на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са 88% радног времена

Наставник предметне наставе - 
музичка култура

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10,16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, које је стекао: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и 2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће науче, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прписима који су уређивали високо оба-
зовање до 10. септембра 2005. године; 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. држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, доказ о знању језика на коме се изводи 
настава (уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на језику на коме се изводи 
настава подноси доказ да је положио испит из 
језика на коме се изводи настава, по програму 
одговарајуће вискошколске установе), доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (не старије од 6 месеци), 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (при-
бавља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду), радну биографију и прилоге 
којима кандидат доказује своје стручне, орга-
низаторске и друге квалитете, уверење 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 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испиту за 
лиценцу. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа на наве-
деним радним местима са назнаком „Пријава 
на конкурс”, доставити у затвореној коверти, 
лично или препорученом пошиљком, на адре-
су школе: ОШ „Ђуро Салај” Суботица, Петефи 
Шандора 19. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне, неблаго-
времене и пријаве послате путем мејла неће 
бити узете у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Наставник српског језика као 
нематерњег

у одељењима на мађарском наставном 
језику, са 89% радног времена

Наставник математике
за рад на српском наставном језику

Наставник математике
за рад на мађарском наставном језику

Наставник енглеског језика

Чистачица
4 извршиоца

Домар

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о организацији и сис-
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тематизацији послова у ОШ „Јован Јовано-
вић Змај” Суботица и то: под 1, 2, 3, 4 и 7: да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), као и према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020); под 5: да имају завршену основну 
школу према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Јован Јова-
новић Змај” Суботица; под 6: да имају трећи 
или четврти степен стручне спреме - електро, 
столарске или водоинсталатерске струке; да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије (www.mpn.gov.rs) и са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; под 5: 
оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи; под 6: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном трећем или четвр-
том степену стручне спреме; уверење 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 примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
фотокопији; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на  
српском језику; биографију. Лекарско увре-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу донети 
лично, у затвореној коверти, или послати на 
адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај” Суботица, 
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује)”. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167

тел. 024/711-234

Наставник прехрамбене технологије
за наставу на српском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018).

Наставник математике
на српском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).

Чистачица
са 85% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа и други 
услови прописани законом за све који се запо-
шљавају у просвети.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа у складу са чла-
ном 139 Закона, односно: 1. имати одговарајуће 
образовање по Закону и Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018), Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2013, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилнику о систематиза-
цији радних места за школску 2019/2020. годи-
ну; 2. имати психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
морају поседовати доказ о неосуђиваности, 
односно не смеју бити осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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. имати 
држављанство Републике Србије; 5. знати срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати достављају: 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете, доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе); 
уверење о неосуђиваности из казнене евиден-
ције МУП-а, оригинал, не старији од 6 месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); 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. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Прија-
ве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу: Пољопривредна школа, Маршала Тита 
167, 24300 Бачка Топола. Телефон за контакт: 
024/711-234.

ШАБАЦ

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 
ШАБАЦ

Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

факс: 015/302-790

Поновљен оглас

Наставник предметне наставе - 
наставник математике
са 89% радног времена

УСЈ10ВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар-професор мате-
матике; дипломирани математичар-теоријска 
математика; дипломирани математичар-при-
мењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом - осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; 
дрофесор хемије-математике; професор гео-
графије-математике; професор физике-ма-
тематике; професор биологије-математике; 
дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; профе-
сор математике-теоријско усмерење; професор 
математике-теоријски смер; професор инфор-
матике-математике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар; 
дипломирани математичар-математика финан-
сија; дипломирани математичар-астроном; 
дипломирани математичар за математику еко-
номије; професор математике и рачунарства. 
Пријаве са биографијом и документима (овере-
на фотокопија дипломе - уверење о завршеном 
образовању, извод из матичне књиге рођених 
- не старији од 6 месеци, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, уверење да кан-
дидат није осуђиван), доставити Школи при-
мењених уметности у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. За додатне информа-
ције јавити се на телефон: 015/342-174.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА  
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

1. Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлуке УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то да: 
1) има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 132 
став 2 и чланом 140 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. 
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Наука и образовање

закон, 10/2019 и 6/2020): 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; 1) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из тачака 1), 3)-5) доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада и саставни су део пријаве 
на конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Уз одштампан, попуњен и својеручно потписан 
пријавни формулар који кандидат може пре-
узети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку 
радну биографију, оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверења о дипло-
мирању уколико диплома није издата, оверену 
копија или оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверену копију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених, 
очитану личну карту или копију личне карте, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци) и доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). У складу са чланом 139 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019), доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријаве за конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве чије копије докумената нису оверене 
од стране надлежног органа, неће бити узете 
у разматрање. Кандидати одштампан, попуњен 
и својеручно потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС 
(http://www.mpn.gov.rs) уз потребну докумен-
тацију, достављају на адресу: Економска шко-
ла „Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000 
Шабац. Контакт тел. 015/350-274.

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
У УЖИЦУ
31000 Ужице 

Немањина 148
тел. 031/3512-694

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија
са непуним радним временом  

од 50%

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, одгова-
рајуће средње образовање у подручју рада 
електротехнике.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да су стекли одговарајуће 
образовање у складу са чл. 42 и 43 Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у Медицинској школи у Ужицу број 716/18 
од 26.03.2018. године: кандидат под редним 
бројем 1. да има одговарајуће средње обра-
зовање у подручју рада електротехнике (IV 
степен стручне спреме), кандидати под ред-
ним бројем 2. да имају завршено основно 
образовање (I степен стручне спреме ); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2. доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, 
поред биографије, треба да приложе следеће 
доказе: попуњен пријавни формулар; диплому 
о стеченом образовању, (оригинал или овере-
на копија); доказ о неосуђиваности (ориги-
нал не старији од шест месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија). Рок за пријаву на кон-
курс: 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити лич-
но или поштом на адресу школе: Медицинска 
школа, Немањина 148, 31000 Ужице, са назна-
ком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број телефо-
на: 031/3512-694.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-177

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то, студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему ово лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; 
2) кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду врсте стручне спреме предвиђене чланом 2 
став 13 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног детета, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривична дела из гру-
пе крвних 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; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски језик. 
Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет старнице Министарства просвете, 
науке и тенолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 2) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању, 3) оригинал или оверену фотокопију уве-
рење о држављанству; 4) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
5) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе изведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа не ста-
рије од 6 месеци; 6) доказ о познавању српс-
ког језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности, не ста-
рији од 6 месци, подноси кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизовних поступака. Рок за пријаву на 
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса могу се подне-
ти лично или поштом на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс”: Техничка школа „Радоје 
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Љубичић” Ужице, Николе Пашића 17, 31000 
Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има држављанство Републике 
Србије; високо образовање из чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника, васпитача, педагога или 
психолога школе (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело или прив-
редни преступ утврђен чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; да поседује лиценцу; 
да има положен испит за директора (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат подноси: доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о 
радном стажу у области образовања и васпи-
тања; доказ о поседовању организационих спо-
собности (факултативно); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
- изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о неосуђиваности 
за кривично дело; доказ о неосуђиваности за 
привредни преступ. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом доставити на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за избор директора 
школе” или лично у Секретаријат школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 031/531-950, контакт особа Немања 
Синђић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михајловић 8
тел. 031/3891-953

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), односно: 

1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе, стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно 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, с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да против њега није покре-
нут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; 5. да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
6. да има држављанство Републике Србије; 7. 
да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
8. да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 9. да има обуку и поло-
жен испит за директора установе; 10. да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама образовања и васпитања, 
за директора основне школе може бити изабра-
но и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 овог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од три године или више обра-
зовање за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада на послови-
ма васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: 1) биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе у предстојећем 
мандатном периоду (у биографији је потреб-
но навести да ли и које рачунарске програме 
познаје); 2) диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) уверења о положеном испиту 
за лиценцу, стручном испиту за наставника, 
односно стручног сарадника (дозволу за рад); 
4) доказ о радном стажу у установи на посло-

вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса 
(не старије од 6 месеци од расписивања кон-
курса); 6) уверење Привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности ( не 
старије од 6 месеци од расписивања конкурса); 
7) уверење надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом (не 
старије од 6 месеци од расписивања конкурса); 
8) уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци од расписивања кон-
курса); 9) извод из матичне књиге рођених; 10) 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) ако га поседује; 11) доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцена 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе; 
12) доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (овај доказ у 
виду потврде да је кандидат положио испит из 
српског језика доставља кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском јези-
ку); 13) доказ о поседовању обуке и положеног 
испита за директора (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); 
14) лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима; 15) доказе о свијим стручним и 
организационим способностима (необавез-
но). Сва потребна документација се подноси 
у оригиналу или овереним копијама. Пријава 
на конкурс са доказима подноси се препору-
ченом пошиљком или лично на адресу шко-
ле: Основна школа „Стеван Чоловић” Ариље, 
Браће Михајловић 8, 31230 Ариље, у затворе-
ној коверти с назнаком „Конкурс за директора”. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благо-
временом пријавом сматраће се и пријава која 
је предата препорученом поштом и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта прими-
ла пошиљку. Ако рок за пријем пријава пада у 
недељу или дане државног празника, помера се 
за следећи радни дан. Под потпуном пријавом 
сматра се она пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 
031/3891-953. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе 
од стране министра просвете науке и технолош-
ког развоја Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михајловић 8
тел. 031/891-953

Поновљен конкурс

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 
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Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 5 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен 
образац пријавног формулара и потписа-
ну пријаву са радном биографијом, у којој је 
потребно навести у којим рачунарским програ-
мима кандидат зна да ради, доставити: доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”) и уверење или потврду о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији „Послови”).

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у скла-
ду са чланом 142 Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара 
и потписану пријаву са радном биографијом у 
којој је потребно навести у којим рачунарским 
програмима кандидат зна да ради, доставити: 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од 

објављивања огласа у публикацији „Послови”); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”) и уверење или потврду о неосуђи-
ваности, које издаје Министарство унутрашњих 
послова (не старије од 6 месеци од објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”).

Наставник немачког језика
са непуним радним временом 55,56%, 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 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, 13/2018 и 11/2019); да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз одштампан образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од објављивања у листу „Послови”); извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци 
од објављивања у листу „Послови”) и уверење 
или потврду о неосуђиваности Министарства 
унутрашњих послова (не старије од 6 месеци 
од објављивања у листу „Послови”). 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у скла-
ду са чланом 142 Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-

ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара 
и потписану пријаву са радном биографијом, у 
којој је потребно навести у којим рачунарским 
програмима кандидат зна да ради, доставити: 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања; 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа 
у публикацији „Послови”) и уверење или потвр-
ду о неосуђиваности које издаје Министарство 
унутрашњих послова (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”). 
Потребно је да кандидат у пријави наведе да ли 
конкурише на место наставника математике са 
пуним или непуним радним временом.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
пуним радним временом (100%)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у скла-
ду са чланом 142 Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара 
и потписану пријаву са радном биографијом у 
којој је потребно навести у којим рачунарским 
програмима кандидат зна да ради, доставити: 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања; 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа 
у публикацији „Послови”) и уверење или потвр-
ду о неосуђиваности које издаје Министарство 
унутрашњих послова (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”). 
Потребно је да кандидат у пријави наведе да ли 
конкурише на место наставника математике са 
пуним или непуним радним временом.

ОСТАЛО: Образац пријавног формулара кан-
дидати преузимају са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу 
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Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020), 
и то: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. 
да имају психичку, физичку и здравстену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик као језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају и: 
1. кратку биографију (CV), 2. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. потврду или уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), 4. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 5. 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену копију), 6. кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина је обавезан да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као и услов за полагање испита за 
лиценцу (сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на); 7. доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошља-
вање која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са ученицима кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс поднети лично или слати на адре-
су: Основна школа „Емилија Остојић”, 31210 
Пожега, са назнаком: „За конкурс”. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве и при-
ложена документација се не враћају.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6

тел. 014/451-284

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у 

припремном предшколском програму
10 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 141 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) за рад у предшколској 
установи и то: да је стекао високо образовање 
на студијама првог степена, студијама другог 
степена у трајању од три године, вишим обра-
зовањем, односно са одговарајућим средњим 
образовањем, односно са одговарајућим 
средњим образовањем, у складу са посебним 
законом. Општи услови у складу са чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. 
да кандидат има 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 саобраћаја и и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), 6. уверење о неосуђиваности; 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор уста-
нове. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријав-
ни формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у установу, 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкур-
сну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу на телефон: 014/451-284.

Сервирка
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће средње 
образовање или основно образовање и радно 
искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу одговарајућих прописа. Општи 
услови у складу са чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да канди-
дат има одговарајуће образовање; 2. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе против правног саобраћаја и и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. има држављанство Републике Србије; 
4. да зна српски језик. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење 
о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор установе. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, на 
горе наведену адресу. Ближе информације се 
могу на телефон: 014/451-284.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”

14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Оглас објављен дана 29.07.2020. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се у целости.

ВРАЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 
29.07.2020. године поништава се за радно 
место бр. 3: педагошки асистент, на одређено 
време до краја радне 2020/2021. године.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

17500 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003 и 59-035

Конкурс објављен 29.07.2020. године у публи-
кацији „Послови” за радно место: педагошки 
асистент са пуним радним временом, за рад у 
школској 2020/2021. години, поништава се у 
целости.
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Бујановац, Карађорђа Петровића 294

тел. 066/9331-215

Наставник гитаре

УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - други зако-
ни и 10/2019), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и то ако има: 1) одговарајуће 
образовање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Одговарајуће образовање има 
лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005), предвиђено чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Ближи услови у погледу степена 
и врсте образовања наставника основне музич-
ке школе за послове за које је конкурс расписан 
предвиђени су Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биогра-
фијом, кандидат треба да достави, у оригина-
лу или овереној фотокопији, следећа докумен-
та: диплому о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно 
уверење о дипломирању уколико диплома још 
није издата; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); очитану личну карту; да лице зна српски 
језик (доказ је приложена диплома о стеченом 
образовању, а уколико је диплома стечена на 
другом језику доказ је потврда или сведочан-
ство средње школе); уверење полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (кандидат 
који не поседује лиценцу дужан је да је стекне 
у року од две године од пријема у радни однос). 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs, који се одштампан доставља школи зајед-
но са потребном документацијом. Кандидати 
који буду позвани од стране школе дужни су да 
приступе провери психофизичких способности 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о 

поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери 
психифизичких способности неће се размат-
рати. Документа се предају путем поште или 
непосредно у секретаријату школе. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос и подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса са 
назнаком: „Конкурс за наставника”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се достављају на адресу: Школа 
за основно музичко образовање и васпитање, 
Карађорђа Петровића 294, 17520 Бујановац, 
тел. за информације: 066/9331-215.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
ОДСЕК ВРАЊЕ

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Виши предавач на одређено 
време од 5 (пет) година или 

професор струковних студија на 
неодређено време за ужу научну 
област Технологија намирница 

животињског порекла

УСЛОВИ: Услови за вишег предавача: научни 
назив доктора наука, завршен технолошко-ме-
талуршки факултет одговарајућег смера, техно-
лошки факултет одговарајућег смера, пољоприв-
редни факултет одговарајућег смера, најмање 4 
(четири) године радног искуства у звању пре-
давача у високошколској установи. Услови за 
професора струковних студија: научни назив 
доктора наука, завршен технолошко-металурш-
ки факултет одговарајућег смера, технолошки 
факултет одговарајућег смера, пољопривредни 
факултет одговарајућег смера, најмање 4 (чети-
ри) године радног искуства у звању вишег пре-
давача у високошколској установи.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у 
звање су прописани члановима 73 и 74 Закона 
о високом образовању, Статутом и Правилни-
ком о избору у звање и заснивању радног одно-
са наставног особља Академије техничко-васпи-
тачких струковних студија. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, списак научних и 
стручних радова, сами радови, оверене дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству), подносе се на адресу Одсека Врање Ака-
демије техничко-васпитачких струковних сту-
дија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај
Марка Стојановића 222

тел. 013/856-197

Наставник математике
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и има образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 

2/20). Поред општих услова предвиђених Зако-
ном, кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: да имају психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела за која је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и 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 кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем остварују васпитно-образовни рад. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља уз конкусрну доку-
ментацију. Уз пријаву кандидати прилажу: 
извод из матичне књиге рођених, односно вен-
чаних уколико је настала промена презимена 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), оверене фотокопије дипломе о завр-
шеним нивоима студија из области за које је 
конкурс објављен, не старије од 6 месеци, био-
графију у штампаном облику, уверење надлеж-
не полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда.

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне 
спреме - електро, механичарске, столарске или 
водоинсталатерске струке; положен стручни 
испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларни-
ци). Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису правос-
нажном пресудом осуђивани за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља уз конкурсну доку-
ментацију. Уз пријаву кандидати прилажу: 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење о стручној оспособљености (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење надлежне полицијске управе да 
против њих није изречена правноснажна пресу-
да; биографија у штампаном облику.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
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образовања и васпитања, образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 2/20). Поред 
општих услова предвиђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне усло-
ве: да имају психичку и физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кри-
вична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља уз конкурсну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матич-
не књиге рођених, односно венчаних уколико је 
настала промена презимена (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене 
фотокопије дипломе о завршеним нивоима сту-
дија из области за које је конкурс објављен, не 
старије од 6 месеци; биографију у штампаном 
облику; уверење надлежне полицијске управе 
да против њих није изречена правноснажна 
пресуда.

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност са децом и 
ученицима - лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
доставља се искључиво поштом у затворе-
ној коверти на адресу: Основна школа „Марко 
Стојановић” Врачев Гај, Марка Стојановића 222, 
контакт телефон: 013/856-197. За радна мес-
та 1 и 3 лица која нису стекла образовање на 
српском језику достављају доказ да су стекла 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образово-васпитни рад (на 
српском) или су положили испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016) 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 странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред доку-
ментације коју доставља у писаној изјави, наве-
де за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”

Николинци, Главна 42
тел/факс: 013/655-135

e-mail: osnikolinci@gmail.com

Конкурс за радно место педагошког асистен-
та на одређено време до 31.08.2021. године, 

објављен дана 29.07.2020. године у публика-
цији „Послови” број 892-893, поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 142, 143, 144 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 28/2018 - 
др. закон и 10/2019, 6/2020) и Правилником 
о о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020); 2 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. држављанство Републи-
ке Србије, 5. знање српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштам-
пан и читко попуњен пријавни формулар пре-
узет са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - www.
mpn.gov.rs, кандидати подносе: потписану био-
графију са контакт подацима, диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која 
су стекла академско звање мастер у обавези 
су да доставе и диплому о претходно заврше-
ним основним академским студијама); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса); извод из мати-
чне књиге рођених; потврду о некажњавању 
од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци од објављивања конкурса), доказ о 
познавању српског језика (осим за кандидате 
који су образовање стекли на српском језику), 
потврду или уверење високошколске устано-
ве о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(кандидат који нема наведено образовање из 
члана 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужан је да то образовање 
стекне у року од једне, а највише од две годи-
не од дана пријема у радни однос). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Сва документа прилажу се у 
оригиналу или овереном препису. У поступку 
одлучивања о избору наставника, конкурсна 
комисија ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на психолошку проце-

ну способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабра-
ни кандидати ће бити накнадно обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јова-
новић”, Школски трг 3, 26300 Вршац, са наз-
наком: „За конкурс за наставника физике”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 013/839-853.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЂУЛИЋИ”
Насеље Краљевица б 

19000 Зајечар

Оглас објављен 22.07.2020. године у публи-
кацији „Послови”, за радно место: педагошки 
асистент на одређено време, поништава се у 
целости.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО”
19000 Зајечар,  

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дати треба да имају завршену основну школу. 
Сваки од кандидата треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Минстарства просвете - http://www.mnp.gov.rs, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар достављају и сле-
дећу документацију: молбу, краћу биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС, оригинал или фотокопија); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија уверења); 
доказ о познавању српског језика, као јези-
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ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе - 
оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија 
или оригинал). Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: ОШ „Хајдук Вељко”, 
Добривоја Радосављевића Бобија бб, 19000 
Зајечар, у затвореној коверти са назнаком 
„За комисију за избор”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у обзир. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат ће бити пис-
меним путем обавештен о исходу конкуса. Бли-
жа обавештења могу се добити на телефон: 
019/417-170.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ” ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар 
Насеље Краљевица бб

Чистачица
2 извршиоца

Васпитач

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, лично или на адресу Предшколска 
установа „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краље-
вица бб, Зајечар. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована решењем од стране 
директора установе. Поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат за рад-
но место васпитача мора да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, VI или VII 
степен стручне спреме - смер васпитач. Кан-
дидат за радно место чистачице мора да има 
основно обрзовање - 1. степен стручне спре-
ме; 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 затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
миниторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остарује васпитно-образовни рад. 
Доказе о испуњености услова уз пријаву кан-
дидати треба да доставе у овереном препису и 
то: диплому о стручној спреми за радно место 
васпитач; сведочанство о завршеној основној 
школи за радно место чистачица; уверење - 

потврду о неосуђиваности (да није старија од 
6 месеци); уверење о држављанству (да није 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. За радно место васпитача кандидати 
треба да доставе потврду високошколске уста-
нове којом се потврђује да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисиплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова или оверени документ да је 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стечено 
ван територије Републике Србије. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити: Предшколској устано-
ви „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19000 Зајечар 
Тимочке буне 14

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланови-
ма 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
у наставку текста: Закон, и то: 1. да има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
за наставника основне музичке школе, пси-
холога или педагога стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, или (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - уз 
претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета) 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона; 4. које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у 
складу са Законом и подзаконским актима; 5. 
да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик, на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад; 7. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(стручни испит или лиценца); 8. да има обу-
ку и положен испит (лиценцу) за директора 
школе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
9. да има одговарајуће радно искуство (нај-
мање осам година рада) на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност 
директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 овог закона за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат 
за директора подноси доказе (не старије од 
шест месеци) о испуњености услова за избор 
директора у складу са Законом и подзаконским 
актима, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника те врсте школе и подручје рада, 
за педагога и психолога (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, лекарско уверење не 
старије од 6 месеци; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
и за кога није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ да канди-
дат није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; доказ 
да кандидат има држављанство РС; извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу, оверена фотокопија или оригинал); 
доказ о познавању српског језика као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ 
о поседовању дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (оверена фотоко-
пија потврде, уверења или другог документа 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту 
за директора (уколико кандидат то поседује, 
а у супротном изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог канди-
дата без овог доказа неће сматрати непотпу-
ном); доказ о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања (потврда или уве-
рење, посебно из сваке установе, односно за 
сваки период, уколико је кандидат био запос-
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лен у више установа на одговарајућим посло-
вима). Осим наведеног, кандидати достављају 
и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: краћу радну биографију и предлог про-
грама рада школе за време мандата, доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка, уколико га кандидат поседује); резултате 
стручно-педагошког надзора у раду устано-
ве и оцену спољашњег вредновања установе 
(дужан је да достави кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе); 
доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа канди-
датима, већ се доставља министру ради доно-
шења одлуке о избору директора. Министар 
у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације врши избор директора школе и доноси 
решење о његовом именовању. Благовреме-
ном пријавом сматра се пријава која је подне-
та у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дана за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра сматра пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове за избор директора, у складу 
са Законом и подзаконским актима. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у прос-
торијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: ОМШ „Стеван Мокрањац” 
Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са 
назнаком „За Комисију за избор директо-
ра”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број: 
019/425-870 или 019/440-790.

ЗРЕЊАНИН

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26343 Избиште
тел. 013/893-050

e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Поништава се конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време, на радном месту педагош-
ког асистента, објављен у публикацији „Посло-
ви” бр. 892-893 од 29.07.2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин 
Стражиловска бб

тел. 023/563-840, 023/532-501
023/536-376, 023/531-934
e-mail: ppnjzr@gmail.com

www.ppnjzr.edu.rs

Обуставља се конкурсни поступак за пријем у 
радни однос на радном месту: педагошки асис-
тент, на одређено време, са 100% радног вре-
мена - 1 извршилац, по конкурсу објављном 
у листу „Послови” бр. 892-893 од 29.07.2020. 
године. На основу обавештења Школске упра-
ве Зрењанин од дана 29.07.2020. године обус-
тављају с све радње у вези са расписивањем 
конкурса, док се процес усвајања допуна 
Предлога правилника о допунама Правилника 
о критеријумима и стандардима за финанси-
рање установе која обавља делатност осно-
вног образовања и васпитања не заврши. По 
усвајању конкурс ће бити поново расписан.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чл. 26 и 
35 Правилника о организацији и систематизацији 
послова бр. 03-1/424 од 23.8.2018. године и дел. 
03-1/465 од 28.8.2019. године, односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: стечен IV степен стру-
чне спреме, економско-административне струке и 
знање рада на рачунару; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3 није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије, 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Учесници конкурса за наве-
дено радно место обавезно треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и степену стручне спре-
ме, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о позна-
вању српског језика, доставља кандидат који није 
стекао диплому на српском језику; оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова у погледу знања рада на 
рачунару утврдиће се приликом обављања раз-
говора са кандидатима и извршиће се и прове-
ра поседовања знања рада на рачунару. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Кандидати који буду испуњавали услове 
конкурса и буду изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона који су навели у пријавама или путем 
имејла. Уколико кандидат који је поднео потпуну 
и благовремену документацију не дође на раз-
говор или проверу поседовања знања рада на 
рачунару у заказаном термину, сматраће се да је 
одустао и његова пријава ће се одбацити. Прија-
ве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Економско-трговинска школа „Јован Трајковић” 
Зрењанин, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са 
назнаком „За конкурс”.

Посао се не чека, посао се тражи
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ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

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

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

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

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090
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