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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-6790/2020 од 27. августа 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектора за
метролошки надзор - координатор,
звање самостални саветник
у Одсеку за контролу и надзор Крушевац,
Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: организује и координира успостављање и
спровођење метода и поступака за вршење надзора над
тржиштем мерила и метролошког надзора; координира
и врши надзор над применом и спровођењем Закона о
метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над
производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом
мерила, надзор над претходно упакованим производима
и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; учествује у припреми прописа и процедура из области
вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког
надзора; сарађује са надлежним инспекцијски органима;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање пет година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место контролора за електрична
мерила, звање референт
у Одсеку за оверавање мерила, Сектор за
контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: обавља оверавање електричних мерила у
службеним просторијама и ван службених просторија; проверава истоветност електричних мерила са одобреним типом
мерила и извештава о евентуалним утврђеним неусклађеностима; учествује у вођењу евиденције и регистара оверених
мерила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема електросмера, најмање
две године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радна места се попуњавају
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: За радно место под бројем 1 место рада
је Крушевац, Трг деспота Стефана 22. За радно место под
бројем 2 место рада је Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши
на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
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Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна
места прво проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању
рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора,
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада административних послова (методе и технике прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о врсти, облику и начину стављања
државних жигова који се употребљавају при оверавању
мерила, Правилник о начину ванредног прегледа мерила)
провераваће се путем симулације (писмено).
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за оба извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VII Пријава на јавни конкурс: врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале

или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14. Приликом предаје
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел. 011/202-4433, Дирекција за мере и
драгоцене метале, од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за
радно место под бројем 1).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Дирекције за мере
и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14, почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона
или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима
пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
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НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.

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

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 положен државни
стручни испит, полаже државни стручни испит у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.

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

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

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице које
је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од
заснивања радног односа (ова напомена се односи само за
радно место под бројем 1).
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и
драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на
интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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

JАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радно место попуњава: Државна
ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II Радно место које се попуњава:

Радно место за административнотехничке послове, звање референт
Сектор број 1, са местом рада у Београду
1 извршилац

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције
• организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се усмено.
Резултати провере општих функционалних компетенција
за кандидата који је испунио мерила на провери општих
функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у
наредне две године од дана спроведене провере, осим ако
кандидат није захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података; израда потврда и уверења о
којима се води службена евиденција; метода вођења интерних и доставних књига) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о
Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције) провераваће се усмено.
- Посебна функционална компетенција за радно место
- прописи из области делокруга радног места (Уредба о
канцеларијском пословању органа државне управе) провераваће се усмено.
3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
Резултати провере понашајних компетенција кандидата у
једном конкурсном поступку имају важност трајања у конкурсним поступцима у Државној ревизорској институцији
који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

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

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
или предају непосредно на адресу: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни
конкурс“.

III Врста радног односа: Радно место се попуњава
заснивањем радног односа на неодређено време.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о
конкурсу: др Радојка Вељић, тел. 011/3042-231.
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IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Државне
ревизорске институције и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од 3 (три) дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
X Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о чињеницама
о којима орган води службену евиденцију.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу
Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
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XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 22. октобра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени путем контакт телефона које су
навели у својим пријавама.

у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање три године радног искуства у струци; потребне
компетенције за рад на радном месту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs.

III Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција, понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41.

V Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна
места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се у више обавезних
фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних
компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној
фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера понашајних компетенција за извршилачкo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте бројеве телефона које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напоменe: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник
Државне ревизорске институције. Овај конкурс се објављује
на интернет презентацији и огласној табли Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе и на интернет
презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ
СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр.,
64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017 и 95/2018) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр 2/2019) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-6759/2020 од 27. августа 2020. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
I Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла
Пупина 2, Нови Београд
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење и унапређење
правног оквира за развој цивилног
друштва, звање саветник
Одсек за планирање и стварање
подстицајног окружења за развој
цивилног друштва
1 извршилац
Опис посла: Пружа стручну помоћ у припреми и изради
прописа из делокруга рада Канцеларије; прати и анализира прописе и стратешка документа Републике Србије од
значаја за развој цивилног друштва; припрема информације и мишљења из делокруга рада Канцеларије; припрема препоруке и друга акта које доноси Канцеларија који
се односе на стварање подстицајног окружења за развој
цивилног друштва; прати спровођење препорука и других
аката које доноси Канцеларија а који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва;
учествује у припреми аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом; сарађује са
државним органима у припреми прописа и других општих
аката којима се уређује правни положај удружења и других
организација цивилног друштва; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама

Бесплатна публикација о запошљавању

IV Врста радног односа: Радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.

Провера општих функционалних компетенција за
радно место:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
писмено путем теста;
2. дигитална писменост - провераваће се практичним
радом на рачунару;
3. пословна комуникација - провераваће се писмено путем
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на
радном месту у органу и прихватања вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс се
шаљу поштом на адресу: Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, 11070
Београд или се подносе непосредно на писарници Палате
„Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс“.
VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Милена Недељков и Гордана Шарбох, тел. 011/3130-972
или 011/3111-657 од 9.00 до 14.00 часова.
VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

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

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима (suk.gov.rs), интернет презентацији
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом (www.
civilnodrustvo.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Палате „Србија“, Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
источни улаз.

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

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

Провера посебних функционалних компетенција: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.

1. Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писмено путем теста.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега будете ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из надлежности
и организације органа (Закон о удружењима, Закон о
задужбинама и фондацијама) - провераваће се писмено
путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о планском систему Републике Србије, Закон о
државној управи) - провераваће се писано путем симулације.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија
потврде да кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи.
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Администрација и управа
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 19.
октобра 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени писмено на бројеве телефона или електронске адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“, Београд, Булевар Михаила
Пупина 2, источни улаз.
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Београд,
Михајла Пупина 2.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте
на бројеве телефона или електронске адресе адресе које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напоменe: Као државни службеник на извршилачком
радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. 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 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 потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду),
биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом (www.civilnodrustvo.gov.rs); на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs),
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

www.nsz.gov.rs
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К РА Љ Е В О
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОДЕЉЕЊЕ У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Цaра Лазара 38

Правобранилачки приправник
у трајању од 2 године ради обуке
и стицања радног искуства у циљу
полагања правосудног испита, у својству
волонтера (плаћени трошкови превоза и
осигурања у случају повреде на раду) и
могућношћу примања стручне праксе у
трајању од 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни
факултет, стечено звање дипломирани правник; испуњени
општи услови та рад у државним органима из чл. 45 ст. 1
Закона о државним службеницима. Пожељено је да кандидат познаје рад на рачунару и поседује возачку дозволу Б
категорије. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” и то у виду
кратке биографије коју треба послати на адресу Одељења
Државног правобранилаштва у Краљеву, Цара Лазара 38
или на имејл-адресу: dpbselena@gmail.com, са назнаком
„Пријава на конкурс за приправника дипломираног правника“. У биографији је неопходно навести контакт податке,
мејл-адресу и број телефона. Након истека рока за пријаву,
кандидати који испуњавају услове и уђу у ужи избор биће
позвани на разговор у канцеларије одељења а остали ће
путем мејла бити обавештени да нису испунили услове.
Уколико кандидат буде примљен на стаж потребно је да
приложи следеће доказе: оригинале или оверене копије
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о завршеном правном факултету (диплома или
уверење уколико диплома није уручена), потврда из НСЗ да
је кандидат незапослено лице.

ПОЖ АРEВАЦ

радног односа, податак о знању рада на рачунару, додатне
едукације, радно искуство. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, 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. Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци. Потребно је да учесник Јавног
огласа, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом
се опредељује за једно од могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Образац изјаве објављен је уз Јавни
оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, на сајту Општине Мало Црниће www.
opstinamalocrnice.rs.
ОСТАЛО: Пријаве на Јавни оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се Комисији за спровођење јавног
огласа за постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, коју образује начелник Општинске управе
општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног огласа у листу “Послови”, у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на Јавни оглас за постављење
Општинског правобраниоца општине Мало Црниће”, на
адресу: Општина Мало Црниће, Комисији за спровођење
јавног огласа за постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, Бајлонијева 119, 12311 Мало
Црниће, путем поште или непосредно на писарници
Општинске управе општине Мало Црниће. Текст Јавног
огласа објављује се у листу „Послови“ и на сајту општине
Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs. О исходу конкурса кандидати ће бити писмено обавештени. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Лице
задужено за давање информација о Јавном огласу је Јелица Мрдак, службеник Општинске управе општине Мало
Црниће, број телефона 065/2800-011, сваког радног дана
у периоду од 07.00 до 15.00.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
12311 Мало Црниће, Бајлонијева 119

Јавни оглас за постављење
Општинског правобраниоца Општине
Мало Црниће
на период од пет година
УСЛОВИ: Општи услови: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Други
услови прописани Одлуком о Општинском правобраниоцу
општине Мало Црниће (“Службени гласник општине Мало
Црниће”, број 4/19): завршен правни факултет, положен
правосудни испит, најмање 3 године радног искуства у
правној струци после положеног правосудног испита, достојност за обављање правобранилачке функције.
Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: 1. уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), 2. извод из матичне књиге рођених, 3. уверење о општој здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), 4. уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издаје полицијска
управа, не старије од 6 месеци), 5. уверење основног и
вишег суда да кандидат није под истрагом и да против
њега није покренут кривични поступак (не старије од 6
месеци), 6. диплому о завршеном правном факултету, 7.
уверење о положеном правосудном испиту, 8. потврду о
радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, 9. исправе којима се доказује да раније није
престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања,
телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге / Медицина

Трговина и услуге
INEX PLUS
ДОО БЕОГРАД

Земун
11000 Београд, Добановачки пут 58
тел. 060/645-6360
e-mail: vesna.pavkovic@inexplus.rs

Службеник физичко-техничког
обезбеђења
на одређено време 6 месеци, место рада
Врање
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког занимања,
лиценца за обављање послова обезбеђења (Ф2 - са
оружјем). Рад у сменама. Јављање кандидата на контакт
телефон: 060/645-6360, Весна Павковић. Рок за пријављивање 30 дана.

ПКП „ДАР ОД СРЦА“
ПР ИРЕНА СТЕПОВИЋ
тел. 060/366-19-30
e-mail: astepovic@gmail.com

Посластичар
3 извршиоца
Опис посла: производња фигура и украса за торту.
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, смер: посластичар; радно искуство није неопходно, пожељна знања и
вештине из области моделарства. Напомена: обавезно је
да лице није било радно ангажовано у току 2019. и 2020.
године. Заинтересовани кандидати свој CV могу доставити на имејл: astepovic@gmail.com или могу да контактирају
послодавца на контакт телефон: 060/3661-930, сваког радног дана од 09 до 15 часова. Оглас остаје отворен до попуне радног места.

„ИНЕКС ПЛУС“
ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН

11000 Београд - Земун, Добановачки пут 58

Службеници физичко-техничке заштите
место рада Панчево
10 извршилаца
УСЛОВИ: лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја. Лиценца за вршење основних
послова службеника обезбеђења - са оружјем. Јављање
кандидата на контакт телефон, Ивана Мрвош: 060/8514037, Весна Павковић: 060/6456-360.

ТОРТЕ ФЛЕРТ
18000 Ниш, Таковска 11

Уметник у производњи
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: уметник - вајар, рад
у сменама. Заинтересовани кандидати шаљу пријаве на
адресу послодавца, на e-mail adresu: info@torteflert.rs или
се јављају на контакт телефон: 060/0227-788.

EXCELLENT CARGO DOO
21000 Нови Сад, Радољуба Чолаковића 12/313
e-mail: exccargo@sbb.rs

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б
категорије, енглески језик - почетни ниво. Теренски рад,
обезбеђена исхрана, пробни рад. Јавјање кандидата на
горе наведену мејл-адресу. Рок за пријаву: 28.10.2020.
године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
тел. 024/555-500
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com

Магационер
у царинском складишту,
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил, возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на горенаведени имејл. Контакт телефон:
024/555-500. Рок за пријаву је 15.10.2020. године.

Медицина
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2

1) Здравствени сарадник - дипломирани
инжењер заштите животне средине
у Центру за хигијену и хуману екологију,
на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог, до
његовог повратка
Опис послова: учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области квалитета
ваздуха, отпадних и површинских вода; учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;
обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених
загађења животне средине; учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима; израђује елаборат о утицају на животну средину; извршава законску
обавезу извештавања надлежних установа из области коју
прати у свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних
и других вода); у својству саветника за комунални отпад
организује и спроводи мере одлагања комуналног отпада;
управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада); учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини
кроз идентификацију и процену штетности и опасности;
учествује у стручним пословима испитивања услова радне
околине; по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену.
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме
(завршен факултет из грана и области дефинисаних за
здравствене сараднике), најмање 1 година радног искуства
у струци, оперативни рад на рачунару, возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Докази које кандидат уз биографију подноси (у
оригиналу или овереној фотокопији): диплома факултета,
радна књижица или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издата на девојачко презиме); сертификат о познавању
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, својеручно писана изјава да су здравствено способни за тражене
послове, својеручно писана сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Рок
за подношење пријава кандидата (лично или путем поште)
Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова 2, Панчево,
уз достављање доказа о испуњавању услова је 8 дана од
објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за
радно место дипломирани инжењер заштите животне средине“. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима. Јавни оглас
је објављен код Националне службе за запошљавање, на
интернет страници Министарства здравља и на огласној
табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

записника о узорковању и уносу података о извршеним
лабораторијским испитивањима у базу података; учествује
у лабораторијским испитивањима; обезбеђује адекватно
чување и транспорт лабораторијских узорака. Спроводи
прописане процедуре система квалитета из свог делокруга
рада. За свој рад одговара руководиоцу одељења, по чијем
налогу обавља и друге послове из домена своје струке, а
изузетно и рад на терену.
УСЛОВИ: средње образовање хемијске струке (завршена
средња школа хемијске струке); најмање 3 године радног
искуства у струци; положен возачки испит за Б категорију.

3) Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
Опис послова: одржава хигијену просторија у којима се
обавља здравствена делатност и опреме; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у
заједничким просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; обавља послове прикупљања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене
установе.
УСЛОВИ: основно образовање (завршена основна школа).
ОСТАЛО за радна места 2 и 3: диплома о завршеној средњој
школи хемијске струке (за радно место здравствени сарадник - хемијски техничар), диплома о завршеној основној
школи (за радно место спремач/спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге); радна књижица или
потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као
доказ о радном искуству у струци (за радно место: здравствени сарадник - хемијски техничар); возачка дозвола Б
категорије (за радно место: здравствени сарадник - хемијски
техничар); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме);
својеручно писана изјава да су здравствено способни за
тражене послове; својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Рок за подношење пријава кандидата (лично или
путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова
2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова је
8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници
Министарства здравља, са назнаком „Пријава за јавни оглас
_________ (навести за које радно место се конкурише)“. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за
доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Приложена документа за оглас
неће се враћати кандидатима. Овај јавни оглас је објављен
код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет
страници Завода за јавно здравље Панчево.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел.011/8123-948, 8120-164

Медицински техничар - општи смер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа
општег смера, без обзира на радно искуство, положен приправнички испит. Уз молбу је потрбно доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми - медицинска школа - општи смер; оверену фотокопију сведоченства о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа; копију извода из
матичне књиге и држављанство; фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте; кратку биографију са
адресом и контакт телефон. Молбе слати на горенаведену
адрсу болнице, са назнаком „Молба“. Приложене копије се
неће враћати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

2) Здравствени сарадник - хемијски
техничар
у Центру за хигијену и хуману екологију
Опис послова: припрема и поставља лабораторијски прибор за рад; врши узорковање материјала за физичко-хемијско испитивање; учествује у пословима разврставања
узорака при пријему, евидентирање уноса података из
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КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504, факс: 011/2667-623
e-mail: nebojsa.lazic@rehabilitacija.rs

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање; искуство у раду у здравственим установама са полупокретним и непокретним
пацијентима на стационарном лечењу је предност.

Сервирка
на одређено време, замена одсутног
радника
УСЛОВИ: основно образовање, кратка биографија са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника
за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска 13 - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање, као последњег дана
рока за подношење пријава до 14.00 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће
се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-129

Возач
у хитној медицинској помоћи
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б
категорије.
Опис послова: Ради у тиму са доктором медицине и медицинском сестром-техничарем. Врши хитан превоз повређених и оболелих. Помаже медицинској сестри-техничару
приликом ношења непокретних болесника на носилима
или на покретној столици. Стара се о техничкој исправности моторног возила хитне медицинске помоћи. Пере и
одржава чистоћу возила. Води евиденцију о путним налозима. Води евиденцију о потрошњи горива и мазива. Стара
се да возило буде у исправном стању за јавни саобраћај
у складу са важећим прописима. Контактира са овлашћеним сервисерима приликом оштећења или већег квара на
возилу, а о свим већим кваровима одмах обавештава шефа
техничке службе. Правда утрошак горива и мазива. Врши
регистрацију возила. Превози потребан материјал по службама и здравственим амбулантама Дома здравља. Обавља
послове по налогу шефа одељења и доктора медицине
овлашћеног да изда налог.
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас
достави следећа документа: фотокопију дипломе, фотокопију/очитану личну карту, уверење о држављанству, кратку биографијуса обавезним контакт подацима, имејл и/или
број телефона. Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Тутин,
Богољуба Чукића 12, 36320 Тутин, са назнаком „Пријава на
оглас“. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. У случају већег броја пријављених
кандидата може бити обављен разговор са кандидатима
из ужег избора ради добијања додатних информација које
могу бити битне за доношење одлуке о пријему. Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли Дома здравља Тутин од када тече рок за
правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично
обавештавани, а послата документа неће бити враћена.
Изабрани кандидат обавезан је да у року од пет дана од
дана када је обавештен о избору достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.
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ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Спремачица
у Одељењу за техничке и сличне
послове, на одређено време због
повећаног обима посла
Опис послова: на основу члана 7-9 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 96/2019), рад на пословима
одржавања чистоће у радним и другим просторијама, придржавање датих упутстава за рад од стране непосредног
руководиоца, одржавање чистоће прозора, столарије,
канцеларијског материјала и инвентара, снитарија, тепиха,
завеса и друго, по потреби обављање и свих других послова који спадају у делокруг радног места, рад на одржавању
чистоће тротоара и делова дворишта, обављање других
послова на одржавању чистоће као и оних по упутству и
захтеву надлежног руководиоца, контролисање инсталације водовода и струјепре напуштања зграде, затварање
прозора и врата, обављање свих других послова своје
струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на оглас са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као
доказ о испуњености услова потребно је доставити и: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; фотокопију личне карте (очитане податке са личне карте);
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
је диплома издата на девојачко презиме). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење одлуке о
избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се
поднета документација. Пријава на оглас за радно место
представља пристанак на обраду података о личности.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће,
Стишка бб, Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

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

ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни
однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу
примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас
се објављује путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kg.ac.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се
подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина
30. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место
__________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Оглас објављен 16.09.2020. у публикацији „Послови“ (на страни 9), за радна места: 1) помоћни радник на нези болесника на осталим болничким
одељењима, на одређено време од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца (основна школа), 15 извршилаца и 2) техничар одржавања одеће за потребе
Одсека за прање рубља Службе за техничке послове, на одређено време од 6 (шест) месеци, пробни
рад од 3 месеца (основна школа), 3 извршиоца,
поништава се у целости.

АПОТЕКА ПРИВАТНА ПРАКСА
„ЗОРА АУРОРА 2006“
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб
тел. 012/7102-831

Помоћни радник
на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 4 месеца
15 извршилаца
Техничар одржавања одеће
за потребе Одсека за прање рубља
Службе за техничке послове
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за заснивање
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за наведене послове је: Радно
искуство у здравственој установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу
(било да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручног образовања
дипломирани фармацеут 4-6 година, са или без радног
искуства, са или без лиценце, познавање рада у Excel-у,
Word-у, Windows-у и Интернету основни ниво. Уз пријаву
на конкурс за заснивање радног односа прилаже се оверена копија дипломе о завшенопм стручном образовању,
лекрско уверење да је кандидат способан за рад, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак, фопотокопија личне карте или очитани подаци из личне карте.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
огласа код Националне службе за запошљавање. Пријавом
на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге срвхе. Пријаве се предају лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава по огласу”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Доктор медицине специјалиста
педијатар
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти, пробни рад
од 3 месеца
Опис посла: стара се о превентиви и лечењу оболеле деце
која се налазе на стационарним одељењима у болници;
обавља консултативне прегледе деце која су на амбулантном третману; обавља педијатријску тријажу свих упућених
пацијената, обавезну примарну изолацију, врши систематске прегледе, даје потребне сугестије, упућује на консултативне прегледе; брине се о правилној употреби лекова;

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

Медицина
води рачуна о правилној исхрани стационарних пацијената; педијатар са завршеном едукацијом из епилептологије
чита ЕЕГ налазе и ординира анти-епи терапију; учествује у
раду стручног колегијума и других стручних тела; за свој
рад одговоран је директору болнице.
УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање послова: медицински факултет, специјалиста из педијатрије,
лиценца за рад. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се
подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, дипломе
о завршеном специјалистичком испиту, уверење о положеном стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне
књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл).

Спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге,
пробни рад од 3 месеца
Опис послова: одржавање хигијене у просторијама болнице:
подови, прозори; одржавање хигијене санитарних чворова;
уклања смеће на за то одређено место; чишћење дворишта
болнице; ради и друге послове по налогу главне сестре
службе; одговорна је главној сестри службе и болнице.
УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање послова:
ПК или НК радник; радно искуство 6 месеци. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о
завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ
о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидат
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду
да се против лица не води судски поступак као и потврду
о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница
за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд,
Сокобањска 17а, Правна служба. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

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

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail:zavod@biocidi.org

Oглас објављен у публикацији “Послови” бр. 901 дана
30.09.2020. године, исправља се за радно место бр.
2 - виши санитарни техничар/санитарно-еколошки
инжењер - један извршилац и услови и опис посла
исправно треба да гласе:
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно искуство:
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,
положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним
гасовима (фумигација).
Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације; 3. сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у
програмима јавног здравља, животној средини, 4. послови
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова
и сузбијања штетних организама у програмским активностима, 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди
и ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским условима по
епидемиолошким индикацијама, 8. фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију етиленоксидом и др, 9. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање препарата за обављање ДДД послова.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно,
на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената,
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља у смислу превенције у оквиру
прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и
инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на
лични захтев и на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: 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; познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра - техничар
у амбуланти, пробни рад 3 месеца
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и
подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију, спроводи план здравствено-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра, сачињава
план стручног усавршавања медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе
рада у здравственој нези, израђује месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи извештај, ради
све послове описане код медицинске сестре-техничара са
средњом спремом, стара се о правилном чувању, утрошку
и роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу и
залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене здравствене услуге, ради и остале медицинске и административне послове из домена своје струке
по налогу одговорне сестре, за свој рад одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: образовање здравствене струке: на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно
струковне медицинске сестре; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти за здравствену заштиту
деце, пробни рад 3 месеца
Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из
домена своје области, припрема и учествује у обављању
превентивних прегледа, обрада рана, фиксациони завој,
скидање конаца и копчи, фракционарно давање серума
и других лекова, обрада опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану болесника, давање вакцине и превијање у служби и у
стану болесника, узимање бриса из носа и грла, одговорна
је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског
рада, месечни преглед медицинског рада, пријава заразних
обољења, пријава хроничних обољења, врши требовање и
набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише
рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише
хладни ланац лекова, одговорна је за потрошњу и залихе
ампулираних лекова и санитетског материјала, обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема материјале и инструменте
за рад, вођење електронских картона, фактурисање услуга
и утрошак материјала, ради и остале послове из области
своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, педијатријски
смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце, фотокопију возачке дозволе и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Домар (ложач)
пробни 3 месеца
Опис послова: обавља све послове на ложењу, контроли
и чишћењу котлова за које је задужен, врши све мање
основне поправке у објекту у оквиру својих способности и
знања, самоиницијативно, на захтев руководиоца објекта
и одговорне сестре и по издатом радном налогу од стране
шефа Одељења одржавања, у току свог радног времена
више пута обилази објекат, отклања уочене недостатке, а
о већим кваровима обавештава непосредног руководиоца, ради и друге послове из домена своје струке по налогу
шефа Одељења одржавања и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен стручне
спреме; положен испит за руковаоца парних котлова. Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
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шеној школи, фотокопију уверења о положеном испиту за
руковаоца парних котлова и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла на пословима
везаним за заразну болест Covid-19,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање - лабораторијски смер; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење), поседовање возачке дозволе Б категорије (није услов за заснивање радног односа). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслог
становништва
2 извршиоца
Опис посла: у тиму са докторима медицине и другима или
самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по
налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада; припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и
припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује
у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др) и
врши антропометријска мерења; врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже
медицински отпад; води целокупну прописану медицинску
документацију, врши електронско фактурисање, наплаћује
партиципацију, предаје новац на благајну, спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија)
по налогу изабраног лекара. Учествује у пружању прве
помоћи у хитним случајевима, учествује у здравствено-васпитном раду, учествује у заказивању прегледа, контролише
документацију, чува медицинску документацију пацијената
од неовлашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води
статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност
података, учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са
Законом о јавним набавкама. Обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из
делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања.
За свој рад одговоран је главном медицинском техничару
и начелнику службе.

Лабораторијски техничар
са скраћеним радним временом, за рад у
Служби за лабораторијску делатност
Опис посла: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и опрему за биохемијска испитивања у
здравственој установи и у оквиру теренског рада; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске
опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима;
изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у
складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану
медицинску документацију; правилно одлаже медицински
отпад. Прима и припрема биохемијско/хематолошки и др.
материјал за лабораторијску обраду, разврстава и врши
регистрацију материјала, припрема целокупни прибор и
материјал потребан за рад, узима капиларни узорак крви
за одговарајуће анализе, ради лабораторијске анализе
(биохемијске, хематолошке, преглед урина, столице као и
анализе кооугулације крви). Региструје пацијенте од кога
је узет материјал и уредно га уписује у протокол, заводи
резултате анализа и уписује их у формуларе уредно према
налазама за сваког пацијента, наплаћује партиципацију и
др, предаје новац на благајну. Издаје резултате пацијен-
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тима. Ради на дестилацији воде. Заказује лабораторијске
анализе. Учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са
Законом о јавним набавкама. Обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из
делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања.
Одговоран је за свој рад главном медицинском техничару
службе и начелнику службе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне услове за оба
радна места: стручна спрема/образовање, средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / лабораторијског
техничара. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, диплому или
уверење о завршеној средњој медицинској школи (медицински техничар или лабораторијски техничар), уверење
о положеном стручном испиту, лиценца односно одобрење
за самосталан рад у струци или решење о упису у надлежну
комору, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/ техничара или
лабораторијског техничара (потврде, уверења, уговори и
сл).
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу: Дом
здраља Параћин, Мајора Марка 10, 35250 Параћин, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место медицинска сестра/техничар у амбуланти за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва” или „Пријава на конкурс
за радно место лабораторијског техничара за рад у Служби
за лабораторијску делатност”. Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се у оригиналу или копијама овереним
код јавног бележника/нотара. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и публикацији „Послови”,
код Националне службе за запошљавање. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, 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: 035/573-186.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
3330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

1. Кувар/посластичар
пробни рад од 6 месеци
Опис послова: припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује све врсте посластица; контролише исправност намирница; утврђује потребне количине намирница на основу норматива и саставља
листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира јела; припрема јеловник; врши
поделу хране и стара се о узимању хране за одељења од
стране лица која која носе храну; правилно оставља узорак хране од сваког оброка за евентуална испитивања који
мора да се чува на правилан начин у току 72 сата; одговара за примењивање и поштовање предвиђеног јеловника
за тај дан, а према важећим нормативима болнице; стара
се о хигијени кухиње, радних елемената, посуђа, фрижидера, замрзивача, прибора за рад и о својој личној хигијени;
доноси и односи намирнице из складишта, односи помије
на место за бацање истих.
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Специјалне болнице за психијатријске болести
“Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то: средње образовање
(трогодишњe или четворогодишњe) куварског, или прехрамбеног смера. Кандидати су обавезни да уз пријаву, која
садржи биографију, доставе: оверену фотокопију дипломе
о школској спреми, обичну неоверену фотокопију личне
карте.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана

од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају
на адресу: Специјална болница за психијатријске болести
“Свети Врачеви” Нови Кнежевац, 23330 Нови Кнежевац,
Краља Петра I Карађорђевића 85, са назнаком “За оглас за
пријем у радни однос”, или лично предати у Правну службу
Специјалне болнице.

FENIX - АПОТЕКА ЗУ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
e-mail: vsuminja@yahoo.com
тел. 063/542-727, 063/8310-861

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, основна информатичка обука, енглески језик - почетни ниво.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, основна информатичка обука, енглески језик - почетни ниво.
ОСТАЛО: рад у сменама. Јављање кандидата на горе
наведену имејл-адресу или број телефона. Рок за пријаву
27.10.2020. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Гинеколошко-акушерска сестра (бабица)
у породилишту, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање у трајању
од четири године /медицинска школа/гинеколошко-акушерска сестра/бабица, стручни испит; лиценца и решење
о упису у комору; најмање две године радног искуства у
наведеном звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом
медицинском школом, гинеколошко-акушерска сестра/
бабица у породилишту.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце
и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну
карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује
здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван,
уверење да се не води кривични поступак, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8
(осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу: Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна
документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата. Текст јавног огласа се објављује на интернет
страници Министарства здравља, огласној табли и сајту
Опште болнице Петровац на Млави.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад од 3
месеца
Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
ради повећаног обима посла до 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: основно образовање, најмање
годину дана радног искуства у наведеном звању. Опис
послова: предвиђен систематизацијом послова установе,
за послове са завршеном основном школом, спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.
ОСТАЛО: Уз пријаву: поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује
здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван,
уверење да се не води кривични поступак, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у Службеном гласилу
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна
документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата. Текст јавног огласа је објављен и на интернет
страници Министарства здравља, огласној табли и сајту
Опште болнице Петровац на Млави.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел.027/8362-025

Оглас објављен 30.09.2020. године у публикацији
„Послови“ за радно место: медицинска сестра - техничар исправља се у делу текста радног ангажовања и исправно гласи: радни однос на одређено
време за рад на пројекту: Унапређење квалитата
здравствених услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама у трајању од 3 месеца.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/322-440

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање-медицински факултет: 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, положен стручни испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Виши радиолошки техничар
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање, здравствене струке, смер
радиолошки: на струковним студијама првог степена
(основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним струковним студијама, односно студијама здравствене струке, смер радиолошки, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце издате код надлежне коморе.

Виши физиотерапеут
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање здравствене струке, смер
физиотерапеутски: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.септембра 2005 године;
на основним студијама у трајању од најмање две године
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним струковним студијама
односно студијама здравствене струке, смер физиотерапеутски, оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце издате код надлежне
Коморе.

Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање, здравствене струке: на
струковним студијама првог степена (основне струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање две године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним
основним струковним студијама, односно студијама здравствене струке, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате код
надлежне коморе.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке, положен
стручни испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате код надлежне Коморе.

Радник обезбеђења
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање три
године, лиценца за вршење основних послова службеника
обезбеђења - без оружја. Кандидати подносе: пријаву са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој
школи, оверену фотокопију лиценце за вршење основних
послова службеника обезбеђења - без оружја.

Возач санитетског возила
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање три
године, возачка дозвола Б категорије. Кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи, оверену фотокопију возачке дозволе Б
категорије.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе: пријаву
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној
школи.
ОСТАЛО: Пријаве слати искључиво поштом на горе наведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу. Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

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

Медицинска сестра - техничар
у гинекологији и акушерству за потребе
Службе за гинекологију и акушерство,
Одсек оперативне гинекологије, на
одређено време до повратка привремено
одсутне запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа гинеколошко-акушерског смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за
потребе Службе за унутрашње болести,
Одсек за нефрологију са дневном
болницом за перитонеалну дијализу и
хемодијализу, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене
са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом 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, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, рад на
гинеколошко-акушерском одељењу ОЈ
Општа болница Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа - гинеколошко-акушерска сестра, положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о завршеној медицинској школи гинеколошко-акушерског смера, oверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, лиценца, извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме, извод
из евиденције незапослених, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111,
17530 Сурдулица.
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100
e-mail: dznovibeograd@dznbgd.com

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад од шест
месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије), предају се преко писарнице Дома
здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, Булевар маршала
Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе
за који конкурс подносе пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

Индустрија и грађевинарство
„EE WASTE GROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Приморска 82а
e-mail: ecc.stefanov@hotmail.com
тел. 060/7505-533

Манипулант рециклер
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: обезбеђена исхрана, пробни рад. Пријава кандидата поштом на горе наведену адресу, имејл или на број
телефона. Рок за пријављивање 30.10.2020. године.

АГЕНЦИЈА
GEOGIS & MAP

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/4129-944
е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра
непокретности и водова
УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке, радно искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела
Иванов.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I бр. 30
тел. 064/1337-158, 032/3413-68

Геодетски техничар / инжењер геодезије
пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање катастра непокретности.
УСЛОВИ: IV, V или VI ниво образовања геодетске струке,
радно искуство небитно, пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Теренски рад. Трајање конкурса до
попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне
послодавца. Лице за контакт: Милан Петронијевић.

„АРМАКО“ ДОО
21203 Ветерник, Цара Душана Силног 65
тел. 064/6816-358

Радник у производном погону
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: Опис посла: производња металних конструкција
и делова конструкција. Место рада: Руменка, рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени број телефона.
Рок за пријаву кандидата је 28.10.2020. године.
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„ЛАУРА С“ ДОО ЗЛАТИБОР
31315 Залатибор, Рујанска 15
тел. 060/466-6891
e-mail: officelauras@gmail.com

Шеф градилишта
са местом рада на Златибору, на
одређено време
Опис посла: одговоран за квалитет и квантитет уграђеног
материјала, безбедност радника, колективну заштиту на
раду, требовање, распоред и контролу.
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, радно искуство у
занимању најмање 12 месеци. Обезбеђен смештај у случају да запослени није из места рада или ближе околине.
Контакт телефон: 060/466-6891, особа за контакт: Марија
Туцовић, e-mail: officelauras@gmail.com. Конкурс је отворен
до 30.10.2020. године.

„АРХИМИС“ ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ДИЗАЈН И ИНЖЕЊЕРИНГ
31000 Ужице, Друге пролетерске 4
тел. 031/510-403
e - mail: nikola@arhimis.com

Дипломирани инжењер архитектуре
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, инжењер архитектуре, струковни инжењер архитектуре, дипломирани инжењер архитектуре, мастер инжењер архитектуре.
Слање пријава за посао на e-mail: nikola@arhimis.com, особа за контакт: Никола Секулић. Оглас је отворен 10 дана од
дана оглашавања.

Пољопривреда
„BALKAN ECO TEAM“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Нијазије Мусабеговића 3
тел. 064/8029-334

Рибочувар
место рада: више локација у зависности
од токова река (Пријепоље, Ужице,
Чачак, Крагујевац, Јагодина, Крушевац,
Краљево)
17 извршилаца
Опис посла: послови рибочувара, послови везани за очување рибљег фонда.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, без обзира на смер, радно
искуство: небитно, возачка дозвола Б категорије - обавезна, стручни испит и лиценца за рибочувара - пожељно,
није услов; да лице није осуђивано за неко од кривичних
дела. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: до 14.10.2020. Кандидати могу
да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Милан
Милошевић.

Култура и информисање
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
Медвеђа

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1) високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; радно искуство у култури од најмање три године; да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која
се воде по службеној дужности; познавање страног језика;
познавање рада на рачунару; кандидати су дужни да предложе Програм рада и развоја Библиотеке, као саставни део
конкурсне документације. Уз пријаву на конкурс кандидат

је обавезан да приложи: биографију са кратким прегледом
остварених резултата у раду; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању;
оверену фотокопију радне књижице, односно други доказ
о радном искуству (уговор, потврда и сл) из кога се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, који је важећи у складу
са законским прописима; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од месец дана); уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање
6 месеци (не старије од месец дана); програм рада и развоја Општинске библиотеке „Петар Петровић Његош“ Медвеђа за мандатни период од четири године; доказ о знању
страног језика (диплома факултета, потврда о положеном
испиту на студијама, уверење - потврда референтне акредитоване установе, сертификат или други доказ из кога се
може утврдити да кандидат има знање страног језика). Кандидат који испуњава услове јавног конкурса подноси пријаву
са наведеном документацијом по јавном конкурсу у затвореној коверти препорученом поштом на адресу: Општинска
библиотека „Петар Петровић Његош“, Краља Милутина 65,
16240 Медвеђа, или лично предајом на писарници библиотеке са назнаком “За јавни конкурс за избор директора”. Сви
докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања (конкурс је објављен 30.09.2020. године
на сајту НСЗ и у дневном листу „Данас“). Изборни поступак
ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све
услове јавног конкурса за избор директора. УО Општинске
библиотеке “Петар Петровић Његош” Медвеђа, доставиће
предлог листе кандидата за избор кандидата у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса Скупштини општине Медвеђа, која ће садржати мишљење Управног одбора о
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Поднета документација на конкурс се не враћа кандидатима. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни
одбор одбацује закључком против кога се може изјавити
жалба, али она не задржава извршење закључка. Додатне
информације у вези јавног конкурса могу се добити на број
телефона 016/891-069. Напомена: Јавни конкурс за именовање директора Општинске библиотеке „Петар Петровић
Његош“ у Медвеђи, Библиотека је објавила у дневном листу
„Данас“ од 30.09.2020. године, на сајту Националне службе
за запошљавање и огласној табли органа.

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ГРАДА БОРА
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/424-546

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да
поседује општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова директора; да има високу стручну спрему; да има завршен један од факултета друштвених наука
или факултета уметности; да има најмање 5 година радног искуства у култури; да поседује организационо-стручне
способности у реализацији програма из културе; да поседује искуство непосредног рада са младима уз изражено
познавање друштвених и културних потреба младих. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс, уз потпуну личну и радну биографију приложе: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој
способности, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (основни и виши суд), оверен препис или
фотокопију дипломе VII степена стручности, доказ о дужини радног стажа, кратку биографију са описом послова које
је кандидат обављао, програм рада за мандатни период од
4 године. Уверење о држављанству не сме бити старије од
шест месеци. Пријаве са наведеним доказима у затвореним ковертама доставити на адресу: Установа Центар за
културу града Бора, Моше Пијаде 1, у року од 10 дана од
дана објављивања, са назнаком „За Управни одбор - пријава на конкурс за именовање директора“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

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 примљено
лице, под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
3 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област
Комплексна анализа
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони)
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе.

Асистент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци
5 извршилаца
Асистент за ужу научну област
Топологија
на одређено време од 36 месеци, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије првог
и другог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00 или VII/2 степен стучне спреме, академски
назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђени
чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута

Бесплатна публикација о запошљавању

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

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3292-517

Наставник у звање виши предавач
за ужу стручну област Математика и
информатика
на одређено време од 5 година, почев
од 01.10.2020. године, односно касније
након избора, до 30.09.2025. године
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање мора да
испуни и друго што се цени у изборном поступку: завршене академске студије трећег степена - стечен научни назив
доктора наука из области математичких наука, који је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома доктора
наука из области математичких наука, стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању;
поседовање склоности и способности за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању
стручног, односно научно-наставног подмлатка; објављена
најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима
или зборницима са научних, односно стручних скупова, са
рецензијама, из научне, односно стручне области за коју
се бира; поседовање најмање пет референци из научне,
односно стручне области за коју се бира, између следећих
референци: научни/стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова, са рецензијама; објављен
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју нових производа
или битних побољшања постојећих производа или нових
технологија, признати патенти, софтверска решења; најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.

Наставник у звање виши предавач за
уже стручне области Математика и
информатика и Техничко споразумевање
и инжењерска информатика
на одређено време од 5 година, почев
од 01.10.2020. године, односно касније
након избора, до 30.09.2025. године
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање мора да
испуни и друго што се цени у изборном поступку: завршене академске студије трећег степена - стечен научни назив
доктора наука из области информационих технологија и
система или рачунарских наука, који је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома доктора наука из
области информационих технологија и система или рачунарских наука, стечена у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању; поседовање склоности
и способности за наставни рад; ако је кандидат лице које
је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; објављена најмање два
научна, односно стручна рада у међународним, односно
домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се бира;
поседовање најмање пет референци из научне, односно
стручне области за коју се бира, између следећих референци: научни/стручни радови објављени у међународним
или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник,
практикум, приручник, збирка задатака, монографија,
прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или

битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; најмање
две године радног искуства са студентима или најмање пет
година радног искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.

Наставник у звање виши предавач за
ужу стручну област Саобраћајнице,
возила и организација друмског
саобраћаја
на одређено време од 5 година, почев
од 01.10.2020. године, односно касније
након избора, до 30.09.2025. године
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање мора да
испуни и друго што се цени у изборном поступку: завршене академске студије трећег степена - стечен научни назив
доктора наука из области саобраћајног инжењерства, који
је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома
доктора наука из области саобраћајног инжењерства, стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању; поседовање склоности и способности за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно
стручне области за коју се бира; поседовање најмање пет
референци из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни/стручни радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју
нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска
решења; најмање две године радног искуства са студентима
или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба обавезно да садржи
податке о наставничком звању (односно радном месту) на
које кандидат конкурише, биографију и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује), а уз пријаву се обавезно достављају
докази: потврда о статусу садашњег радног односа; оверене дипломе свих степена високог образовања; документа
о испуњености услова из чл. 72 до 75 Закона о високом
образовању; уверење надлежног суда о непокренутом
кривичном поступку; неосуђујућој правоснажној пресуди
и непокренутој истрази; уверење надлежног министарства
из казнене евиденције; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; фотокопија, односно очитана лична карта и објављени радови. Рок за подношење пријава
је 10 дана од дана оглашавања конкурса у периодичном
издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. Пријаве се достављају на адресу места рада:
Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек Висока железничка школа, Београд, Здравка
Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Лице задужено за давање података о конкурсу: Горан Тричковић, тел. 011/3292-517. Статут Академије и
Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника
објављени су на сајту Академије: www.atuss.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Ванредни професор за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од пет година
Доцент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од пет година
Доцент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од пет година
Доцент за ужу научну област Дидактика
са методиком
на одређено време од пет година
07.10.2020. | Број 902 |

13

Наука и образовање

Доцент за ужу научну област Класичне
науке, тежиште истраживања Античка
књижевност
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност
за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Предшколска педагогија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог, који је положио све испите предвиђене студијским
програмом докторских студија и одбранио предлог теме
докторске дисертације (уколико је студент докторских
студија), односно завршио и предао дисертацију (уколико
је за асистента изабран са стеченим академским називом
магистра наука); који је добио позитивну оцену педагошког
рада (студентска евалуација и оцена одељења), објавио у
часопису или зборнику најмање три научна односно стручна рада.

Асистент за ужу научну област
Андрагогија
са 30% радног времена, на одређено
време од три године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани андрагог, који је назив дипломирани стекао у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године или лице
које је уписало докторске студије андрагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило
просечну оцену најмање осам и које показује смисао за
наставни и научни рад; лице које је уписало докторске студије андрагогије, без претходно завршених мастер студија,
које је стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој
научној области и основне студије завршило са просечном
оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и
коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Стутута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе,
списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на адресу: Филозофски факултет у Београду, Чика Љубина 18-20, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ
Земун, Немањина 6

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

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

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Менаџмент, организација и
економика производње пословних
система пољопривреде и прехрамбене
индустрије
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звање и заснивање радног односа наставника
и начину и поступку избора у звања и заснивања радног
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Наставник латинског језика
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена

односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом (документа у оригиналу или овереном
препису и не старије од шест месеци), достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Наставник предузетништва
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

Наставник музичке културе
пробни рад до 6 месеци, за 5% радног
времена

Београд, Црнотравска 27

Наставник теорије за групу стручних
предмета (кинезилогија, кинезитерапија,
масажа, здр. нега и рехабилитација,
физикална терапија, специјална
рехабилитација)
пробни рад до 6 месеци, са 80% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
физикалне медицине и рехабилитације)
Наставник анатомије и физиологије
пробни рад до 6 месеци, за 30% радног
времена
Наставник медицинске биохемије
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена
Наставник српског језика и књижевности
пробни рад до 6 месеци, зa 70% радног
времена
Наставник неурологије
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
неурологије)
Наставник психијатрије
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
психијатрије)
Наставник интерне медицине
пробни рад до 6 месеци, за 20% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
интерне медицине)
Наставник хирургије
пробни рад до 6 месеци, за 20% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
хирургије опште медицине или једне од
хируршких грана)
Наставник педијатрије
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена (услов: доктор медицине, спец.
педијатрије)
Наставник гинекологије и акушерства
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена
Наставник математике
пробни рад до 6 месеци, за 50% радног
времена
Наставник рачунарства и информатике и
медицинске информатике
пробни рад до 6 месеци, за 20% радног
времена
Наставник историје
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена
Наставник хемије
пробни рад до 6 месеци, за 30% радног
времена

Наставник здравствене неге
пробни рад до 6 месеци

Наставник физике
пробни рад до 6 месеци, за 40% радног
времена
Наставник физичког васпитања
пробни рад до 6 месеци, за 50% радног
времена
Наставник теорије за групу стручних
предмета (морфологија зуба,
тотална протеза, парцијална протеза,
технологија зуботехничког материјала,
фиксна протетика)
пробни рад до 6 месеци, са 50% радног
времена (услов: доктор стоматологије,
спец. стоматолошке протетике)
Наставник ортодонтских апарата
пробни рад до 6 месеци, за 10% радног
времена (услов: доктор стоматологије,
спец. ортопедије вилица)
УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која
испуњавају услове из чл. 139-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017,
27/2018, 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
8/2015 и 21/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке, оверен препис дипломе о
завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника; потврду дa
имaју oбрaзoвaњe из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку студиja или нaкoн диплoмирaњa oд нajмaњe 30
бoдoвa и шeст бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa, прилоге којима кандидат
доказује своје стручне и друге квалитете, препоруке и сл.,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 3 месеца, односно за кривична дела
утврђена законом која га чине неподобним за обављање
послова у школи. Пријаве без пратеће документације достављају се искључиво у електронској форми, у року од 5
дана од дана објављивања огласа. Кандидати који уђу у
ужи избор доставиће документацију у писаној форми. Особа за контакт: Горан Ђокић, sekretar@mmilankovic.edu.rs,
телефон: 011/353-0607.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају услове прописане чланом 122, чланом 123 став 14 и
15, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015):
1. да поседују одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019 и 6/2020): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
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и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 7. да је савладало обуку и да има
положен испит за директора установе, 8. да има дозволу
за рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника,
педагога или психолога. Уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење не старије од шест месеци; оригинал или оверену копију уверења основног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, са
датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверење вишег суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није предходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
са датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; оригинал или оверену копију уверења привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, са датум издавања не
старијим од дана објављивања огласа; уверење 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 васпитања, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије
од шест несеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију са холограмом); доказ да
зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра
се да је достављањем доказа о образовању, доставио и
доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам година
рада у области образовања и васпитања - оригинал потврду; оверен препис или оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за наставника, педагога или психолога; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је
надзор вршен (извештај просветног саветника); уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, оверену фотокопију; радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора. Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, положи наведени

Бесплатна публикација о запошљавању

испит у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа. Министар врши избор директора у року од 30
дана од дана пријема документације који му је доставио
Школски одбор и доноси решење о његовом именовању о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом
поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“, на горе наведену адресу или донети лично на адресу
код секретара школе.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија)
на одређено време од 5 година

Конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: секретар
школе. У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија - онкологија)
на одређено време од 5 година

11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/266-7224

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Микробиологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
2 извршиоца
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Педијатрија
5 извршилаца
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (пулмологија)
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
2 извршиоца
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(урологија)
2 извршиоца
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармакологија,
клиничка фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца
Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Радиологија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Правилником о условима, начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента са
докторатом за ужу научну област Хемија
у медицини
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: хемијски факултет, VIII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Епидемиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област
Хумана генетика
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 1 године
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Сарадник у настави за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време од 1 године
Сарадник у настави за ужу научну област
Медицина и друштво
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу
на клиници која је наставна база Медицинског факултета у
Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника подносе се Писарници Факултета,
на наведену адресу, у року од 15 дана од објављивања конкурса, тел. 3636-320, 3636-321.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених
научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о
завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности
(преузети са сајта Универзитета у Београду - http: //www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд,
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 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 кривичну санкцију и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“

УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник Рапублике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника,
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне студије у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стручне области) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 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 кривичну санкцију и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/800-406

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.09.2020.
године, исправља се за радно место: педагошки асистент, на одређено време до краја школске
2020/2021. године, до 31.08.2020. и исправно треба
да гласи:

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2020/2021. године,
до 31.08.2021.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Сурдологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Методологија
истраживања у специјалној едукацији и
рехабилитацији
на одређено време од пет година
2 извршиоца
УСЛОВИ: докторат психолошких наука, да кандидат
испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о
високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр.
88/2017 и 27/2018- др. закон), као и Статутом Факултета за
избор у звање наставника.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе
се Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације, предмет
Теорија и методика рукомета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.9.2005. године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до
10.9.2005 године. Кандидати треба да имају способност за
наставни рад, да имају објављен већи број научних радова, објављен уџбеник или монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка, учешће у завршним радовима на
специјалистичким и мастер академским студијама, у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
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11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Доцент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о
изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у
Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи
или решење о признавању стране високошколске исправе
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”
11060 Палилула, Дантеова 52
тел. 011/2086-047

Наставник хемије
са 60% радног времена
УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о
основама Система образовања и васпитања (“Службени
гласник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други
закони, 10/2019 И 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 И 11/2019), тј. поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника,
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне студије у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стручне области) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 И 11/2019); да поседује психичку, физичку и

Наставник српског језика и књижевности
са 72% радног времена

Домар
УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
Рапублике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други закон,
10/2019 и 6/2020) и то да има одговарајуће образовање: у
складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ “Стеван Дукић” Београд: III или IV степен
стручне спреме, средње образовање; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 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
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Секретар
УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други закон,
10/2019 И 6/2020), и то да има одговарајуће образовање из
области правних наука: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области правних наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
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није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 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 кривичну санкцију и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за
пријем у радни однос, доступан на званичној интернет
страници Министарсва просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани формулар достављају: уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитан рад (осим за кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), кратку биографију. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се
разматрати. Пре доношења одлуке о избору, кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање. Пријаве достављати
лично или путем поште, на адресу: Основна школа „Стеван Дукић“, Дантеова 52, 11060 Београд, са назнаком: „За
конкурс“. Све информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, на број телефона: 011/2086-047 и мејл:
sekretar@osstevandukic.com, сваким радним даном од 9 до
13 часова.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник клавира и упоредног клавира
30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 18/13 и 2/17, 9/2019 и 1/2020)
и чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметности и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију са следећим доказима о испуњености услова: доказ о стеченом образовању
(оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су
положили стручни испит за лиценцу (у складу са чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених,
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); уверење о неосуђиваности прибављено од надлежног
органа МУП-а, (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика . подноси
кандидат који средње, високо образовање није стекао на
српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима (лекарско уверење)
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
се подносе на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област
Операциона истраживања
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Услови за избор су прописани Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету. Може бити изабрано
лице који је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8, односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив
доктора наука; и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама и
способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни
су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове. Напомена: сви прилози
се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Спремачица
6 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће образовање - основна школа; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; са или без радног искуства. 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) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу
поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија;
3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
издаје МУП); 5. доказ о оствареном радном искуству - копија
радне књижице или потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

Вешерка
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - основна школа и курс за вешерку; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад

са децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног
искуства. 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) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2.
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Сервирка
3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће образовање - II степен стручне спреме или средње
образовање куварске струке; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног искуства. 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) овог члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Предшколској установи
на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не
старије од шест месеци; 2. извод из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4.
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ
о оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.
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Наука и образовање

Возач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - III степен стручне спреме, Б, Ц,
Е категорије; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног
искуства. 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) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2.
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Радник на пословима техничког
одржавања (мајстор)
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - III степен стручне спреме или
IV степен стручне спреме; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
са или без радног искуства. 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) овог члана саставни су део пријаве на конкурс.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену
адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља:
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије
од шест месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
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браћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5.
доказ о оствареном радном искуству - копија радне књижице или потврда послодавца о оствареном радном искуству.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

Финансијски радник - благајник
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног
искуства. 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) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2.
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Сарадник за послове неге и превентивне
здравствене заштите - медицинска
сестра
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног
искуства. 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) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2.

извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Медицинска сестра - васпитач
7 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; са или без радног
искуства. 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) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; 2.
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5. доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Васпитач
21 извршилац
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: 1) има
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, основне студије
у трајању од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 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-
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Наука и образовање
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије. 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) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одшптампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију доказа о стручној спреми, 2.
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија, 3.
уверење о држављанству фотокопија - оверена, 4. доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5.
доказ о оствареном радном искуству - копија радне књижице или потврда послодавца о оствареном радном искуству.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за стручно
усавршавање педагошких асистената. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17), и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
доставити: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, додатак дипломи, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
издат од 01.03.2010. године), доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи. За послове
педагошког асистента потребно је доставити доказ о завршеном програму обуке педагошких асистената и мишљење
органа локалне самоуправе. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уверење о
некажњавању прибавља кандидат. Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на горе
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25
тел. 011/2600-667, 011/3018-945, 011/3018-946
e-mail: tszmaj@mts.rs

Професор историје
са 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020 од 21.09.2020. године);
да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

Бесплатна публикација о запошљавању

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и да знају српски
језик. Уз пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу
школе: Техничка школа „Змај“, Омладинских бригада 25,
Нови Београд. Уз пријаву потребно је доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о
неосуђиваности издато од стране МУП Србије и уверење о
држављанству. Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од 6 месеци.
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

Оглас објављен 22.01.2020. године у публикацији
„Послови“ број 865 на страни 28, поништава се у
целости.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 060/030-246

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
Наставник грађанског васпитања
у 2. циклусу основног образовања и
васпитања, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 30% радног времена
Наставник музичке културе
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање,
односно стручну спрему према чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019 и 2/2020); 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар (налази се на инетернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс поднесу следећа документа: диплому (оригинал или оверену
фотокопију), извод из МК рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); уверење надлежне полицијске управе
о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3 услова

конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 060/030-246.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/425-782

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године,
односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбом чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање:
најмање IV степен стручне спреме, да знају ромски језик
(за педагошког асистента), завршен програм обуке за педагошког асистента, односно андрагошког асисгента; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање гри месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1,
3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора о раду.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године,
односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбом чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање:
најмање IV степен стручне спреме, да знају ромски језик
(за педагошког асистента), завршен програм обуке за педагошког асистента, односно андрагошког асисгента; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање гри месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачака 1,
3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тач. 2) пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (оригинал или оверене копије): доказ о стручној спреми; доказ да имају завршену обуку за педагошког асистента,
односно андрагошког асистента (педагошки асистент: сертификат издат од стране министарства надлежног за послове образовања; андрагошки асистент: Интегрални програм
обуке за остваривање програма функционалног основног
образовања одраслих); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; очитану личну карту (или фотокопију личне карте без читача); доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела
набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране,
а сви кандидати у пријави треба да наведу контакт телефон.
Пријаве доставити лично код секретара школе или послати
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Моше Пијаде 6, 19210
Бор, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента“, односно: „Пријава за конкурс за радно
место андрагошког асистента“. За све додатне информације
обратити се имејлом на: osvukkaradzicbor@gmail.com или позвати на контакт телефон: 030/425-782 (секретар школе).
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“

Сарадник у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство
на одређено време од 1 године

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 019/542-737

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије и уписане мастер академске
студије студијског програма металуршко инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о
високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и члана 109
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету
у Бору.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 8. Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни формулар достављају школи заједно са потребном
документацијом у затвореној коверти, лично или поштом
на адресу: Основна школа „Вера Радосављевић” Неготин,
Јована Јовановића Змаја бб, 19300 Неготин са назнаком:
„За Конкурсну комисију“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће
разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: кратку радну биографију, диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању (оригинал или
оверену копију), сертификат о савладаном програму обуке
„Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих”, уверење надлежне полицијске управе
да није правноснажно осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење треба да буде издато
након расписивања конкурса), уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену копију), извод из матичне књиге рођених - нови
образац (оригинал или оверену копију), доказ о познавању српског језика (овај доказ доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима)
доставља кандидат који буде примљен у радни однос, пре
закључења уговора о раду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Економија
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста и уписане мастер академске студије на
економском факултету. Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“,
бр. 88/2017) и члана 109, 116 и 117 Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету У Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став
4 Закона о високом образовању, Сектор аналитике полицијске управе МУП-а, документа у оригиналу или овереном
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/428-881

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021.
УСЛОВИ: стечено средње образовање, познавање ромског
језика, поседовање сертификата о завршеној обавезној
обуци за педагошког асистента и испуњавање услова из
Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС“, бр. 87 од 12.12.2019.). Уз
пријаву на конкурс потребно приложити: диплому о завршеном одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 тачка 3) ЗОСОВ;
уверење о завршеној школи ромологије; сертификат о
завршеној обавезној обуци за педагошког асистента. Документи не смеју бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“. Пријаве на конкурс са комплетном документацијом слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Моше
Пијаде 31, Бор. Контакт телефон: 428-881. Неблаговремене и пријаве са некомплетном документацијом неће се
разматрати.

Национална служба
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Андрагошки асистент
на одређено време

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

Наставник у звању доцент за ужу научну
област Примењена хемија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука, доктор техничких наука, доктор наука - хемијске науке,
доктор наука - биохемијске науке, доктор наука - физикохемијске науке, доктор наука - технолошко инжењерство.
Остали услови за избор у звање доцента утврђени су
чланом 74 ст. 6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности.
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не
испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак
радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин дос-

тављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-документи и акта у области образовања и наставе), утврђена
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна
документа, која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Адреса на
коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у
Чачку, Цара Душана 34, 32000 Чачак. Рок за пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005
e-mail: os.preljina@mts.rs

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2) да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да познаје
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ
су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурсна документација се не враћа.
Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Прељина“, Драгана
Бојовића 31, 32212 Прељина.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 10/19) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних наука и образовању сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља се у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос
као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда
високошколске установе о броју бодова или доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности кандидат доставља пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће школске установе. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор
вршиће Национална служба за запошљавање у Чачку, применом стандардизованих поступака.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
32257 Ковиље бб
тел. 064/2714-069

Професор математике
са 66,60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019): а) да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар потребно је
доставити школи: 1) биографске податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 2) оверену
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду); 4) уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак: донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3 Закона (не
старије од 6 месеци); 6) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или оверена
фотокопија, да није старија од 6 месеци); 8) доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за _______”. Неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање приликом одлучивања о избору кандидата.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
На основу чланова 69 и 115 став 2 Статута Факултета техничких наука у Чачку, који је правни следбеник Високе школе
техничких струковних студија Чачак, декан Факултета, донео
је Одлуку о обустављању поступка по конкурсима за избор
у звања наставника Високе школе техничких струковних студија Чачак, који су расписани пре ступања на снагу Одлуке
о изменама и допунама Одлуке Владе Републике Србије о
спајању уз припајање Високе школе техничких струковних
студија Чачак, Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, број: 022-6076/2020 од 30.07.2020. године, на основу које је Школа престала са радом 08.08.2020.
године. Обуставља се поступак по следећим конкурсима:
1. Конкурс за избор у звање наставника за ужу стручну
област Електроенергетика, који је расписан у публикацији
“Послови” бр. 885 од 10.06.2020. године,
2. Конкурс за избор у звање наставника за ужу стручну
област Економија и маркетинг, који је расписан у публикацији “Послови” бр. 885 од 10.06.2020. године,
3. Конкурс за избор у звање наставника за ужу стручну
област Графичка техника, који је расписан у публикацији
“Послови” бр. 888 од 01.07.2020. године.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање предавач за ужу
стручну област Графички дизајн
на одређено време од пет година,
са 30% радног времена
УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив
специјалисте у одговарајућој области за коју се наставник
бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Правилником о избору
у звање наставника и сарадника струковних студија на
Факултету техничких наука у Чачку (Правилник доступан
на www.ftn.kg.ac.rs - Факултет - Акта Факултета). Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних и стручних
радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу. Кандидати, учесници конкурса, један примерак комплетне документације достављају
у електронској форми. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32 000 Чачак Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се
не враћају.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/711-814

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Оглас објављен 30.09.2020. године у публикацији
„Послови“ за избор директора на мандатни период
од 4 године, мења се у делу који се односи на рок
за подношење конкурсне документације и исправно треба да гласи: Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања огласа.

www.nsz.gov.rs

ЈАГОДИНА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб
тел. 035/827-1215

Наставник предметне наставе, предмет
физичко и здравствено васпитање
за рад у матичној школи у Бунару
и издвојеном одељењу школе у
Драгоцвету, на одређено време ради
замене директора школе до повратка са
функције
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19 и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20
и 8/20); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању, 2) извод из матичне књиге рођених, 3) уверење о
држављанству Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, издато од стране МУП Србије, 5) доказ о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, 6) радну биографију (осим
за лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Оригинали уверења не смеју бити старији од шест
месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић“, 35273 Бунар бб, са назнаком „За конкурс“ или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одустног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови су да кандидат има одговарајуће
образовање - кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гл. РС - Просв. гл.” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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родоскврнуће, за кривична дела примање или дававње
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних
услова и то: сведочанство о стеченом образовању (оригинал или оверена копија), уверење МУП-а да није осуђиван
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из
чл. 139 ст. 1 т. 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (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 не старија од 6
месеци), доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
кратку биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Конкурс спроводи конкурсна комисија
у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
упућују се се на психолошку процену способности за рад
са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након тога
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са њима. У
року од 8 дана од обављеног разговора Комисија доноси
решење о избору кандидата. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Стеван Синђелић“, 35223 Велики Поповић. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Телефон
за информације: 035/621-308, секретар школе.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска
e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/815-0806

Наставник предметне наставе из
биологије
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до окончања мировања
радног односа одсутног наставника, а
најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 139, 140 и 144, став 1 и Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 28/2018 - др. закони, 10/2019,
28/2018 - др. закони и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/2019, 2/2020 и 8/2020). Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 28/2018
- др. закони, 10/2019, 28/2018 - др. закони и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену копију, не старије од 6 месеци), Доказ да кандидат
није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 28/2018 - др. закони, 10/2019, 28/2018 - др. закони и 6/2020) - оригинал или оверену копију, не старије од
6 месеци и доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно - васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран, доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на адресу: ОШ „Стеван Синђелић”, 35208 Војска. Рок
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за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе. Докази
о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису
оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити
оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени галасник РС”, бр. 93/2014, 22/2015
и 87/2018). Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, телефон: 035/8150-806.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35211 Седларе
e-mail: skolasedlare@gmail.com
тел. 035/815-0801

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до окончања мировања
радног односа и повратка запослене, а
најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). Кандидати уз
пријаву треба да доставе следећа документа која не могу
бити старија од 6 месеци: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену копију); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон
и 10/2019) и доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Седларе, 35211
Седларе са назнаком: „Конкурс за наставника биологије
(не отварати)”. Докази о испуњености услова предвиђени
овим конкурсом ако нису оригинали, већ фотокопије или
преписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Рок за
пријављивање је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 035/815-0801.

КИКИНДА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - HОFEHЕRKE“
24400 Сента, Златне греде 7

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), у даљем тексту:
Закон и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
и родоскврнуће, за кривична дела примање или давање

мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености наведених услова саставни су део пријаве
на конкурс, изузев доказа из тачке 2, који се прибавља пре
закључења уговора о раду. Одговарајуће високо образовање је образовање стечено: 1. (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (2) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (3) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске студије и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању о три године или вишим образовањем.
Дужност директора предшколске установе може да обавља
лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице које има:
образовање из члана 140 ст. 3 Закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Изабрани директор, ако нема положен испит за директора, дужан је да положи у року од две године од дана ступања на дужност. Кандидат који се пријављује на конкурс
за директора установе треба да приложи следеће доказе:
1. радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; 2. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену копију); 3. доказ о положеном испиту за
лиценцу (оригинал или оверену копију); 4. доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе (оригинал или
оверену копију); 5. доказ о радном стажу, потврду о годинама рада у установи образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 6. доказ да није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона
(уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од шест
месеци); 7. доказ да се против кандидата не води истрага и да нису покренуте истражне радње код надлежног
суда (уверење о некажњавању из суда, не старије од шест
месеци); 8. доказ да није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење о некажњавању из
привредног суда, не старије од шест месеци); 9. уверење о
држављанству Републике Србије не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију); 10. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 11. доказ
о знању српског језика и језика на којем се обавља васпитно-образовни рад - мађарски језик (доказ одговарајуће
високошколске установе да је положио српски језик, уколико је образовање стекао на мађарском језику, односно
доказ одговарајуће високошколске установе да је положио
мађарски језик, уколико је образовање стекао на српском
језику), изузетно, уколико их није положио, исто познавање језика цениће се обављањем непосредног разговора
Комисије за избор директора са кандидатом; 12. доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење не старије од шест
месеци, кандидат који буде изабран може прибавити исто
непосредно пре закључења уговора о раду); 13. уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију извештаја о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) и резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; 14. оквирни план рада за
време мандата. Документација се доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или оверена фотокопија докумената, а у два примерка достављају се обичне
фотокопије оригинала или оверених фотокопија). Пријава
на конкурс обавезно треба да садржи податке о кандидату
(име и презиме кандидата, адресу пребивалишта, односно боравишта, конакт телефон, адресу електронске поште
ако је кандидат поседује), исто се подноси на пријавном
формулару (исти образац се налази на званичној инернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), уз који се доставља и попис документације која
се доставља уз пријаву као доказ о испуњености тражених
услова. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурс у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс
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Наука и образовање
за избор директора заједно са потребном документацијом
доставља се у затвореној коверти поштом на адресу установе: Дечји вртић „Снежана - Hоfehеrke“, 24400 Сента,
Златне греде 7, са назнаком „Конкурс за избор директора
установе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења о именовању директора установе које доноси
министар просвете, науке и технолошког развоја. Ближа
обавештења могу се добити у правној служби установе на
број телефона: 024/815-112.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
Кикинда

Наставник уметничких и стручних
предмета (виолине)
у музичкој школи, са одељењским
старешинством, на српском језику, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос 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 6/2020) за заснивање радног односа: 1. да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то:
дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста;академски музичар виолиниста;
мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста; 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3. да
је држављанин Републике Србије, 4. да зна српски језик
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Уз пријаву по конкурсу
кандидати су дужни да приложе: пријавни формулар који
попуњавају на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, штампају га и исти
прилажу са документацијом, биографију, диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену
фотокопију, уверење о држављанству - не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверену фотокопију, уверење о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6 месеци,
оригинал, потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику). У поступку одлучивања о избору кандидата комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве доставити лично у
секретаријату школе или слати препорученом пошиљком
на адресу школе: Oсновна музичка школа „Слободан Малбашки“ Кикинда, Светосавска 19, 23300 Кикинда, са назнаком „За конкурс“. Телефон за контакт: 0230/442-474.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Сарадник у настави за ужу научну област
Стоматолошка протетика
УСЛОВИ: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: за сарадника у настави на
факултету може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Факултета и Правилником и то: 1. ако је студент докторских
студија; 2. ако је интегрисане академске студије завршио/
ла са просечном оценом најмање осам (8,00); 3. ако има
смисао и способност за наставни рад. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
смисао и способност за наставни рад сарадника у настави
на клиничким предметима Факултета утврђују се на основу: веће просечне оцене из предмета уже научне области;
одобрена здравствена специјализација; већег броја научних радова објављених у домаћим и иностраним часописима; већег броја стручних радова на домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат;
врста и број добијених студентских признања; активно
познавање страних језика; активно познавање рада на
рачунару. Смисао и способност за наставни рад сарадника у
настави на претклиничким предметима Факултета утврђује
се на основу: веће просечне оцене из предмета уже научне области; већег броја научних радова објављених у
домаћим и иностраним часописима; већег броја стручних
радова на домаћим или међународним скуповима; краћи
рок студирања - млађи кандидат; врста и број добијених
студентских признања; активно познавање страних језика; активно познавање рада на рачунару. Посебни услови,
оцена испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника регулисани су Законом о високом образовању,
Правилником о ближим условима за избор наставника
Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора
у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини Косовска Митровица. Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњености услова предвиђених конкурсом.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом архиви
Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Сарадник у звање асистента, за научну
област Филолошке науке, ужу научну
област Англофона књижевност
Катедра за енглески језик и књижевност,
на одређено време на 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019) и чл. 165 и
166 Статутa Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, уверење
о држављанству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220
Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс”. Кандидати
за избор у звање сарадника су обавезни да сву потребну
документацију доставе Факултету у штампаној форми и у
електронској форми на CD-у и у PDF формату. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Обавештења се могу добити на телефонe: 028/425-473 и
425-475.

www.nsz.gov.rs

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора, за
37,50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора имати одговарајуће образовање
и то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо oбразовање
до септембра 2005. године. Одговарајући стручни називи за наставника енглеског језика: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер.
Одговарајући стручни назив за наставника грађанског
васпитања: професор педагогије, дипломирани педагог општи смер или смер опште педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, професор психологије,
дипломирани психолог, општи смер или смер школске
психологије, дипломирани школски психолог- педагог,
дипломирани школско - клинички психолог, лице које
испуњава услове да изводи наставу из предмета страни језик, дипломирани социјални радник, са положеним
стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области
образовања, дипломирани педагог, професор географије,
дипломирани географ, лице које испуњава услове да
изводи наставу из предмета српски језик, мастер педагог,
мастер психолог, мастер филолог, мастер професор језика
и књижевности, дипломирани психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, мастер географ, дипломирани
географ - мастер, мастер професор географије, лице које
испуњава услове да изводи наставу из предмета историја,
лице које испуњава услове за обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог,
дипломирани географ- просторни планер, дипломирани
музички педагог, лице које испуњава услове за наставника основне школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе. Лице поред наведених
звања мора имати савладан програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање, односно да је
завршило неки од програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/ тимски рад; Умеће
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови;
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког
мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно
дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.
Кандидат мора имати психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, мора имати држављанство
Републике Србије, мора знати српски језик. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства. Заједно са одшампаним пријавним формуларом кандидати достављају и следећу документацију: диплому, дозволу за рад - лиценцу (кандидат
који нема дозволу за рад - лиценцу заснива радни однос
као приправник), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење да
лице није осуђивано, лекарско уверење. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве донети у просторије школе или послати поштом
на адресу: ОШ „Аца Маровић“, СШЦ Свети Сава, 38210
Косово Поље.

Национална служба
за запошљавање
07.10.2020. | Број 902 |
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Наука и образовање

ОШ „СВЕТИ САВА“
Сушица
38205 Косовска Грачаница

Наставник биологије
на одређено време,
недељна норма 37,50%
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05,
61/05, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: има одговарајуће
образовање прописано чланом 140. Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18
и 11/19); има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, има држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1, 3, 4 и 5
овог члана се подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2 пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставњају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке
о свом професионалном развоју, оверену копију дипломе
одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, уверење да није осуђиван
- оригинал (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6
месеци. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прилаже кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата,
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне. Подаци који се прикупљају бићe искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података личности („Сл. гл.
РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом, траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
адресу: ОШ „Свети Сава“ Сушица, 38205 Косовска Грачаница, са назнаком „За конкурс - наставник биологије“. Контакт
особа: секретар школе: 038/64-612.

Наставник ликовне културе
на одређено време,
недељна норма 37,50%
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05,
61/05, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став 1
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
13/18 и 11/19); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом; да има држављанство Републике Србије;
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да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачке 1, 3, 4 и 5 овог члана се подносе се уз пријаву на
конкурс, а из става 1 тачка 2 пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставњају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију
(CV) и податке о свом професионалном развоју, оверену
копију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са чланом 2
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, уверење да није
осуђиван - оригинал (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци. Доказ о здраственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата,
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне. Подаци који се прикупљају бићe искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података личности („Сл. гл.
РС“ бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу:
ОШ “Свети Сава“ Сушица, 38205 Косовска Грачаница, са
назнаком „За конкурс - наставник ликовне културе“. Контакт особа: секретар школе: 038/64-612.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Наставник разредне наставе
на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 139, 140
и 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, наставу разредне наставе може да изводи лице
са високом стручном спремом, и то: 1) професор разредне
наставе; 2) наставник разредне наставе; 3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; 4) професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу; 5) мастер учитељ;
6) дипломирани учитељ - мастер; 7) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. У радни
однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 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 - да кандидат није осуђиван и
да се против њега не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће
доказе о испуњености услова, у оригиналу или оверене
фотокопије не старије од 6 месеци: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови образац,
уверење о неосуђиваности, уверење да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу: Основна школа „Душан Радоњић“,
34304 Бања, са назнаком „По конкурсу“. Одлука о избору
биће донета у законском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Додатне информације се могу добити и на телефон: 034/6777-014.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или ванредни
професор за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну област
Машинске конструкције и механизација
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира.
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став
4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета
у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за
избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима
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 студија у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне
карте или очитану личну карту; 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
доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми на компакт диску - CD-у, у складу са
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних 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 адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места, научне области и уже научне области
за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за научну област
Филолошке науке, ужа научна област
Енглеска књижевност и култура
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање ванредни професор: доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. За избор у
звање редовни професор: доктор наука из научне области
за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или
монографију или оргинално стручно остварење, остварене
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на интегрисаним академским студијама, специјалистичким и мастер академским
студијама.
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Наставик у звање ванредни или
редовни професор за област Музичка
уметност, ужа уметничка област Клавир
(Клавирска музика)
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности:
за избор у звање ванредни професор: доктор уметности
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и више уметничких остварења у уметничкој области или високо образовање мастер
академских студија и уметничка дела која представљају
самосталан допринос уметности. За избор у звање редовни професор: Доктор уметности са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи
и већи број признатих уметничких остварења значајних за
развој уметности или високо образовање мастер академских студија и изузетна уметничка дела која су значајно
утицала на развој културе и уметности.
ОСТАЛО: Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и
остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који
су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
73/2018, 67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од
03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу и (бр. II-01400/6 од 07.05.2019.), Одлуком о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од
07.05.2019.), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019.),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020.), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019.), Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 одлука УС и 113/2017), Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-523/4 од 16.08.2020. године), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-523/43 од
16.07.2020. године) Правилником о научним, уметничким
и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-342/23 од 28.05.2020.) - www.kg.ac.rs и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (оверена копија),
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став
4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству
на високошколској установи, за кандидате који се први
пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос на
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Ктагујевцу (бр.
III-01-523/43 од 16.07.2020. године, доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије.
Фотокопије докумената морају бити оверене у једном
примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација у складу са Правилником о начину
и поступку стицања звања наставника и заснивање радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће
се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање уметнички сарадник за
област Музичка уметност, ужа уметничка
област Клавир
за потребе Катедре за дувачке
инструменте, са 50% радног времена, на
одређено време од пет година
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) или више нивое студија са просечном оценом најмање 8 на свим нивоима студија, признате
уметничке резултате и способност за уметничку сарадњу и
наставни рад. Аудиција је обавезна за све кандидате који се
први пут бирају у звање уметничког сарадника на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Обавезан предуслов
је непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18,
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу и (бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019.), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020. године), Правилником о
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020.), чл. 143. Статута
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691
од 25.10.2019. - пречишћен текст), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-1055 од
03.06.2020. године) - www.filum.kg.ac.rs и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за област
Науке о уметностима, ужа научна област
Музичка педагогија
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може
бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације (за студије по старом Закону), а који
је претходни степен студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8). У поновни избор у звање асистента може
бити изабран и кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Обавезан предуслов је непостојање сметње из
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су
чл. 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу и (бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019.), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр.
II-01-359/3 од 05.06.2020. године), чл. 141. Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691
од 25.10.2019. - пречишћен текст), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-1055 од
03.06.2020. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа
студија; порврда да је кандидат студент докторских студија
(за кандидате који се бирају у звање асистента); извод из
књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте
и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за
кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у).
ОСТАЛО: Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом са доказима о испуњености услова уз попуњени
образац који је саставни део Правилника за избор сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-1055 од 03.06.2020.

године). Кандидат је у обавези да сву документацију достви у
штампаној форми, а попуњен образац у штампаној и електонској форми (на компакт диску - CD-у), у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да
се придржава Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку.
Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и неће се разматрати
од стране комисије. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм
обуке заоспособљавање педагошких асистента, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); доказ - уверење о завршеној обуци за педагошког
асистента (оверен препис или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс
треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно
место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс за радно
место педагошки асистент“, доставити на адресу: ОШ „Мирко
Јовановић”, Незнаног јунака 8, 34000 Крагујевац. Телефон за
контакт: 034/300-333, Јелена Миловановић, секретар школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Оглас објављен 30.09.2020. године у публикацији
“Послови” исправља се у делу услова за радно
место: сарадник у звању асистента за ужу научну
област Медицинска статистика и информатика, на
одређено време 3 године, и исправно треба да гласе:
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен
са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра наука, сваки
од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад.
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К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Машински елементи и
конструисање
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области
машинског инжењерства, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00
или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Поред општих услова утврђених Законом
о раду (“Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да
испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета
за машинство и грађевинарство у Краљеву, Правилником
о условима, начину и поступку избора у звање сарадника
Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком
о изменама и допунама Правилника о условима, начину и
поступку избора у звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18.05.2018.
године), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу
школске спреме - оверене фотокопије диплома и додатака дипломама о завршеним претходним степенима студија
или уверења о завршеним претходним степенима студија
и уверења о положеним испитима, потврду да је кандидат
уписан на докторске академске студије из области за коју
се бира или одлуку надлежног органа о прихваћеној теми
докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног
органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању и члана 135 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова
као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању редовни професор,
научна област Медицинске науке, за ужу
научну област Општа медицина
УСЛОВИ: научни назив доктор медицинских наука.

Наставник у звању доцент, научна
област Економске науке, за ужу научну
област Пословна економија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор наука - економске науке.

Сарадник у звању асистент, научна
област Менаџмент и бизнис, за ужу
научну област Туристичко-хотелски
менаџмент
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области
Менаџмента и бизниса, који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање (8) осам и
који показује смисао за наставни рад.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене чланом 74 односно 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од
03.04.2018. г., бр. II-01-400/5 од 7.05.2019.г., бр. II-01-400/6
од 7.05.2019.г., бр. II-01-564/3 од 28.06.2019. г. и бр. II-01359/3 од 5.06.2020. г), Статутом Факултета за хотелијерство
и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од
14.08.2020. г), Правилником о начину и поступку стицања
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звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020. године),
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање, Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку избора у
звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 од
20.12.2018. г), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање
радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење).
Кандидати који се пријављују на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом
135 став. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују
потврдом надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена
претходних степена студија; списак објављених стручних
и научних радова; потврду, односно уверење о уписаним
докторским студијама (само за избор асистента); потписан
формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени
фајл формулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.
rs/index.php/nastavno-osoblje/konkursi-za-izbor/formulari)
(само за избор асистента); фотокопију публикованих радова наведених у конкурсном формулару (само за избор асистента); доказе о испуњавању општих предуслова у погледу
неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php) Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ПРВИ МАЈ“
37220 Брус, Влајковци
тел. 037/3830-233

Стручни сарадник - библиотекар
са 31% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и условима прописаним Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају: оверену
копију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ да знају српски језик на којем се остварује васпитно-образовни рад; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе
и утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са документацијом слати на
адресу: Основна школа „Први мај“ Влајковци, Влајковци бб,
37220 Брус, са назнаком „За конкурс“ или лично у матич-

ној школи у Влајковцима, сваког радног дана од 7.00 до
14.00 часова. За додатне информације - контакт тел./факс:
037/3830-233, e-mail: majvlajkovci@yahoo.com. Пријавни
формулар са документацијом послати у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Наставник математике
са 89% радног времена
Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17 и 10/19) и то: 1) да има одговарајуће образовање
прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника
у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за која није, у складу са законом, утврђено 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
изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за дговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стучне области или области педагошких наука. 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка
ОСТАЛО мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију (поред горе наведене документације и извод из матичне књиге рођених), у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО
МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач из области медицинских наука,
ужа научно-стручна област Педијатрија
на период од 5 година
УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена,
медицински факултет и специјалистичке академске студије из области педијатрије, објављени стручни радови
и способност за наставни рад. Лица која подносе пријаву
на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу
документацију: кратка животна и радна биографија; фотокопије диплома свих нивоа студија; очитану личну карту;
за педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио
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Наука и образовање
на високошколској установи), резултати анкета: студената,
наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе или позитивна оцена
приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство); референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима,
уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима
са стручних или научних скупова и др.; лиценце, стручни
испити из уже стручне области за коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације
неће бити разматране. Пријаве слати на наведену адресу.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

1. Дефектолог наставник
са одељењским старешинством, у
посебним условима, са 80% радног
времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
2. Дефектолог наставник
у посебним условима, са 20% радног
времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са ученицима
са сметњама у развоју у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр.
17/18, 6/20) и то: високо образовање на студијама другог
степена или на основним студијама у трајању од најмање 4
године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
бр. 88/17, 10/19, 6/20); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца; као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злоствљање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом; без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Попуњен и одштампан формулар
кандидати достављају са потребном документацијом (оверене фотокопије) о испуњавању услова из текста конкурса
за радно место за које конкурише. Кандидати достављају
следећу документацију: оверена фотокопија дипломе о
одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности не старије од 3 месеца;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена

Наставник физичког васпитања
за 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе - наставник физике и наставник
географије може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег образовања
предиђеног одредбама члана 139 чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, односно стечено високо образовање: 1.1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
струковне студије) и то: на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, 1.2. на основним
студијама, у трајању од најмање 4 године по пропису који
је уређивао високо образовањедо 10.09.2005. године; обавезно образовање лица из лана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методиких дисциплина стеено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методиких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; наставник је обавезан да ово образовање стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом
и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном
прсудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања ита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање држављанства Републике Србије.
5. познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба да доставе
уз пријаву на конкурс: 1) попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs); 2) оверен препис или
оверену копију дипломе; 3) оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5)
оригинал/ оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске управе не старије од 6 месеци);
6) доказ о познавању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже уколико
је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико га није стекао на српском језику, дужан је да приложи
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - диплома/уверење
издато на српском језику која се прилаже као доказ да је
стекао образовање на српском језику сматра се доказом о
познавању српског језика), 7) кратку биографију/CV. Доказ
о о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
коли испуњавају услове за оглашено радно место, а који су
ушли у ужи избор упућују се на психолошку процену коју
врши врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, очему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су
навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити
Конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Неразумљиве,
непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 11/19 и 2/20),
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник је обавезан да
наведено образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Уз попуњен пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидат је обавезан да приложи:
диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверена фотокопија/препис); доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или други одговарајући документ који
издаје високошколска установа, односно документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу - оверена фотокопија/препис); доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат за педагошког асистента
треба да испуњава све услове као и кандидат за наставника
разредне наставе, осим образовања: средње образовање у
трајању од 4 године и завршена уводна обука за педагошког асистента. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа, лично или на адресу: Основна школа
„Стојан Љубић“, 16206 Косанчић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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Наука и образовање
фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. У пријави обавезно навести контакт телефон (ради контакта и упућивања на психолошку
процену кандидата). Биографију са пријавним формуларом
и приложеним доказима слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“ или непосредно, предајом у канцеларији
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона: 016/821135.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Андрагошки асистент
на одређено време, најдаље до 31.
августа 2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18- I и II др.
закон и 10/19 и 6/20) и члана 5 Правилника о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног
образовање одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник
РС”, бр. 13 од 29.07.2013. године) и то: наставник, стручни
сарадник и лице које испуњава услове за пријем у радни
однос, утврђене Законом о основама система образовања
и васпитања и има најмање средње образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик,
односно да је стекао средње, више или високо образовање
на српском језику или да је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; да
има савладан програм обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима: Интегрални програм обуке за
остваривање програма функционалног основног образовања одраслих” - Модул 1. Основне андрагошке вештине
и Модул 3. Обука андрагошких асистената за остваривање
ФООО - обавезни модул (изабрани кандидат који нема
савладан програм обуке биће дужан да савлада програм
у законском року). Потребна документа која кандидат треба да приложи уз пријаву: попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пријава која треба да садржи биографију кандидата (између осталог и податке: презиме и име, име оца,
име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени матични
број грађана, адресу становања, место рођења, девојачко
презиме и контакт телефон); диплома о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверена фотокопија;
уверење надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да није утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена фотокопија, на старије
од дана објављивања конкурса); уверење надлежног суда
да није подигнута оптужница и поднет оптужни предлог;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да
је стекао образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која
се прилаже као доказ сматра се доказом о знању српског
језика). Кандидати који образовање нису стекли на српском језику, знање српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили испит из
српског језика, (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених на трајно важећем обрасцу
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о савладаном
програму обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад
са одраслима: Интегрални програм обуке за остваривање
програма функционалног основног образовања одраслих Модул 1. Основне андрагошке вештине и Модул 3. Обука

28

| Број 902 | 07.10.2020.

андрагошких асистената за остваривање ФООО - обавезни
модул - оригинал или оверена фотокопија (пријава која не
садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року савлада програм обуке). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) за рад са децом
и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду.

применом стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, понедељком и четвртком од 10 до 12 часова,
на телефон: 016/732-300.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање (благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање. Сви изрази, појмови,
именице и глаголи који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса доставити лично школи радним даном од 09.00
до 12.00 часова или препорученом пошиљком на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за андрагошког асистента“.
Пријаве са достављеном документацијом се не враћају и
задржавају се у архиви школе. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о избору кандидата, у складу са
законом. Све информације о конкурсу могу се добити лично
у школи или на телефон: 016/215-771.

ГИМНАЗИЈА “СТЕВАН
ЈАКОВЉЕВИЋ”

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16254 Богојевце
тел. 016/732-300

Чистач (50% радног времена) и домар/
мајстор одржавања - ложач пећи на
чврсто гориво (16,66% радног времена)
за рад у издвојеном одељењу школе у
селу Јашуња, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и према
Правилнику о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Бора Станковић“ Богојевце, за чистача: основна школа, I степен стручне спреме; за ложача пећи на чврсто
гориво: средња школа, II степен стручне спреме и положен
стручни испит/сертификат да је обучен за рад на пословима ложача пећи на чврста горива; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицма;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи
докази о испуњености услова конкурса: оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању
ако није издата диплома; оригинал или оверена фоткопија
уверења или сертификата о положеном испиту или оспособљености за рад на пословима ложача пећи на чврсто
гориво; оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом
или оверена копија); да је диплома или уверење издато на
српском језику, односно потврда установе која је издала
диплому да је кандидат пратио наставу на српском језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Реублике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним и
попуњеним пријавним формуларом доставља школи у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и напотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком директора
дел. бр. 470 од 24.09.2020. године. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел. 016/875-152, 877-091
Понавља оглас

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству;
знање српског језика. Кандидати подносе одштампани и
попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу докуметацију: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених,
са холограмом; оригинал или оверену копију, уверење о
неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод из казнене
евиденције МУП-а). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом потписивања уговора о раду. Рок
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
Конкурс спроводи комисија коју именује директор школе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба запослове запошљавање. Комисија након пријема резултата психолошке процене кандидата обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору кандидата за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана објављеног разговра са кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и попуњеним
формуларом и потребном докуметацијом слати на адресу
школе: Гимназија “Стеван Јаковљевић”, 16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб, са назнаком “Оглас за радно
место помоћни радник - чистачица”, код секретара школе,
број телефона: 062/899-59-23.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - наставник
виолине
за 80% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог,
у ОМШ „Вук Караџић” у Лозници и
издвојеном одељењу школе, при ОШ
„Боривоје Ж. Милојевић” у Крупњу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20). Степен и врста образовања мора бити у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), као и у
складу са чланом 27 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи „Вук Караџић”
у Лозници бр. 283. од 15.09.2020. године. Кандидат мора:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,

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

Наука и образовање
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен
пријавни формулар, кандидати у оригиналу или овереној
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела и
о непостојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ-а, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског
језика, за кандидате који нису на српском језику стекли
одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду,
кандидати подносе и доказ о испуњености услова из члана
139 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Сва
приложена документа не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе секретаријату ОМШ „Вук Караџић” у
Лозници, Генерала Јуришића 5 или се шаљу поштом, обавезно са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште
услове а на основу чланова 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020):
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Кандидати за радно место домар
- мајстор одржавања треба да испуњавају следеће услове
у погледу образовања и радног искуства: IV степен стручне спреме; положен испит за руковаоца парним котловима,
положен возачки испит Б категорије; радно искуство од 1
годину на истим пословима. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном испиту за руковаоца парним котловима, доказ
о радном искуству, уверење о неосуђиваности, оверену
фотокопију возачке дозволе, лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења
уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Пријаву са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу у
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију” на
наведену адресу у заглављу. Ближе информације могу се
добити код секретара установе на телефон: 015/561-763 и
063/123-9521.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе наставник географије
за 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставника предметне наставе - наставника географије може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став
1 и 2 чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник Републике Србије Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020) и
то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких,
педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кан-

дидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног
става; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови: професор географије; дипломирани географ;
професор географије и историје; дипломирани професор
биологије и географије; дипломирани професор географије
и информатике; професор биологије - географије; професор физике - географије; професор географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер професор
географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и информатике; дипломирани
географ - просторни планер; мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије
не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не
старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет (само учесник конкурса
који је стекао академско звање мастер професор предметне наставе); оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике (само лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на
високошколској установи у току студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и
психологије односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (само
учесник конкурса који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа
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одговарајуће високошколске установе о положеном испиту
из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 9) и 10) пријава се
сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни
однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени
и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима.
Пријаву послати на адресу: Основна школа „Душан Радовић“, Ђердапска 45, Ниш. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе.

Наставник предметне наставе наставник музичке културе
за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставника предметне наставе - наставника музичке
културе може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом
140 став 1 и 2 чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких,
педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног
става; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

30

| Број 902 | 07.10.2020.

Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: академски музичар; дипломирани
музичар - музички педагог; дипломирани музички педагог;
дипломирани музичар - композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани
музичар - музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло
певач; дипломирани професор солфеђа и музичке културе;
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар-чембалиста; дипломирани
музичар-оргуљаш; дипломирани музичар-харфиста;
дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирану музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музичар-виолончелиста; дипломирани музичар-контрабасиста; дипломирани музичар-флаутиста;
дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани
музичар-хорниста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипломурани музичар-тубиста; професор црквене музике и појања; дипломирани
музичар-саксафониста; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар за медијску област;
професор музичког васпитања; дипломитрани музичар педагог; дипломирани флаутиста; дипломирани црквени
музичар (педагог, појац и диригент хора); професор музичке културе; мастер теоретичар уметности (професионални
статус:музички педагог, етномузиколог, музиколог или
музички теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални статуси); мастер композитор; дипломирани трубач; дипломирани клавириста; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (само учесник конкурса који је променио
презиме односно име после издавања уверења, односно
дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, (оригинал не старији од 6
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник
конкурса који има завршене студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука); оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет (само учесник конкурса који је стекао академско звање
мастер професор предметне наставе); оверену фотокопију
доказа надлежне високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену фотокопију
доказа надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије односно оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу, (само учесник конкурса који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из
тачке 8) и 9) пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да

наведено образовање стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна
школа „Душан Радовић“, Ђердапска 45, Ниш. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се
неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту
у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Наставник предметне наставе наставник ликовне културе
за 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставника предметне наставе - наставника ликовне
културе може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом
140 став 1 и 2 чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020
и 8/2020) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног
става; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови: дипломирани сликар; академски сликар-ликовни педагог; академски графичар-ликовни педагог; ака-
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демски вајар-ликовни педагог; дипломирани сликар-професор ликовне културе; дипломирани графичар-професор
ликовне културе; дипломирани вајар-професор ликовне
културе; дипломирани графички дизајнер-професор
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних
медија-професео ликовне културе; дипломирани уметник
фотографије-професор ликовне културе; дипломирани
сликар-професор; дипломирани вајар; дипломирани
вајар-професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани
сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар-професор; професор ликовних уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице са
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;
дипломирани костимограф; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет. По
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе:
попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме
односно име после издавања уверења, односно дипломе);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, (оригинал не старији од 6 месеци,
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица
којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који
има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука); оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним академским студијама из
области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна (само учесник конкурса који је стекао академско
звање мастер ликовни уметник, мастер примењени уметник, мастер конзерватор и рестауратор и мастер дизајнер);
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет (само учесник конкурса који је стекао академско звање мастер професор предметне наставе); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију доказа надлежне високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије односно
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту
односно испиту за лиценцу, (само учесник конкурса који је
у току студија положио испит из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу);
оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 9) и 10) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан
је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног
односа морају бити испуњени и после заснивања радног
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односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Душан Радовић“, Ђердапска 45, Ниш.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна
школа „Душан Радовић”, Ђердапска 45, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
телефон 018/206-880. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено
лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, ако: има одговарајуће
образовање, и то: за радно место под редним бројем 1. доктор медицине, доктор стоматологије, за радно место под
редним бројем 2 у складу са чланом 2 тачка 13) Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16,
13/16-испр., 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20); има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (даље: Министарство), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз пријавни
формулар и CV достављају следећу документацију, у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о испуњавању
услова у погледу одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о
неосуђиваности у смислу тачке 3) услова. Доказ из тачке
2) - лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Након добијених
резултата извршене психолошке процене, Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о
избору. Коначно Решење о избору кандидата оглашава се
на званичној интернет страници Министарства. Пријаве
се подносе на адресу: Школа моде и лепоте, Ниш 18000,
Милојка Лешјанина 23.

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла чистачице може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1)-5) Закона о основама система образовања и васпитања и услове из члана
62 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Душан Радовић” Ниш евидентиран
бројем 610-186/1-2020-01 од 28.08.2020. године, и то: да
је стекао одговарајуће образовање: завршена основна
школа - први степен стручне спреме; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5)
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1),
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услов:
завршена основна школа, први степен стручне спреме. По
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе:
попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме
односно име после издавања уверења, односно дипломе);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци,
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана); оверену фото-копију
доказа о стеченом одговарајућем образовању. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, врши ужи избор кандидата које упућује на
психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник медицинске групе предмета
3 извршиоца
Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3

Медицинска сестра
на пословима неге превентивноздравствене заштите
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање здравствене
струке у складу са законом. Посебни услови које кандидат
треба да испуни: 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћај и против
човечности и других добара заштићених међународним
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Наука и образовање
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве
се подносе на адресу: Предшколска установа “Лане” Дољевац, Михајла Тимотијевића 3, 18410 Дољевац. Уз пријавни
формулар за конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати треба да доставе следећа документа: диплому
о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6 месеци.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности доставља се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава износи 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 54%
радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1)-5), чланом 140
ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) и то: да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
којима су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
претходног става; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, дипломирани професор
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор
језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). По расписаном
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конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије
не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не
старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија
или након дипломирања); оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту односно испиту за
лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачака 7) и
8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште на
адресу Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1,
Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 20%
радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140
ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,

27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) и то: да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
којима су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
претходног става; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 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 приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани
професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор
језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). По расписаном
конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије
не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не
старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
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најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија
или након дипломирања); оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту односно испиту за
лиценцу, (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачака 7) и
8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште на
адресу Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1,
Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1) - 5) Законам о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), услове из
члана 8 ст. 1 Правилника о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС”, број 11/10) и услове из члана 31 и 52 Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Краљ Петар I” Ниш са Изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 1556/2018-01
од 30. 10. 2018. године, дел. бр. 610-609/2020-01 од 12. 06.
2020. год., дел. бр. 610-913/20-01 од 02. 09. 2020. године)
и то: да је стекао одговарајуће образовање: средње образовање у четворогодишњем трајању; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има савладан програм
обуке за педагошког асистента; да зна ромски језик. Услови
из тачака 1)-7) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3)-5) и 7) саставни су део пријаве на конкурс,
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 6) саставни су
део пријаве на конкурс уколико лице има савладан програм
обуке обуке за педагошког асистента према Правилнику о
програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године. Лице које нема савладан
програм обуке у складу са Правилником о педагошком и
андрагошком асистенту, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест
месеци од дана пријема у радни однос. По расписаном

Бесплатна публикација о запошљавању

конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених
(само учесник конкурса који је променио презиме односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству
Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену
фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); оригинал или оверену фотокопију доказа о завршеном
програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Службени
гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм обуке за
педагошког асистента из 2016. године; оригинал или оверену фотокопију доказа о знању ромског језика; радну
биографију CV (осим за лица која први пут заснивају радни однос). У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне
самоуправе. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору
кандидата комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Краљ
Петар I” Ниш, Војводе Путника 1. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање.

Наставник предметне наставе наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 25%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставник предметне наставе - наставник математике
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст.
1. и 4. Закона о основама система образобања и васпитања
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др.
закони, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20
и 8/20), и то: да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких
и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30

бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(које је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног става; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из
тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастердипломирани математичар мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар
и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених
(само учесник конкурса који је променио презиме односно
име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал
или оверену фото-копију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука); оригинал или
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о полеженом испиту из предмета геометрија или основи
геометрије (само за лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер и која су завршила
основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике); оверену
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фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или
примењене математике или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике (само за
лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер); оверену фото-копију доказа надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након
дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и
психологије односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу, (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не
достави доказе из тачке 9) и 10) пријава се сматра потпуном,
али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу,
обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште
на адресу Основна школа „Краљ Петар I”, Војводе Путника 1,
Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у
овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Наставник предметне наставе наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 20%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставник предметне наставе - наставник информатике и рачунарства може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 став 1. тачке 1) - 5), чланом 140
ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др.
закони, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20
и 8/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање
кандидата је образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
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бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(које је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из претходног става; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из
тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког
образовања); професор, односно дипломирани професор
(са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, где је један предмет обавезно информатика; дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани
информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипломирани инжењер (са завршеним
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и
рачунарске технике; дипломирани економиста (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године у области информатике); мастер
професор у области информатике, математике, физике,
електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне студије) где је један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер информатичар
(свих смерова и одсека); мастер инжењер у области информатике, информационих технологија, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста
у области информатике; мастер дизајнер медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из области информатике, информационих технологија,
математике, физике, организационих наука, електротехнике
или рачунарске технике). Лица која су стекла академско
звање мастер морају да имају у оквиру завршених основних
академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика
и рачунарство може да изводи и лице које је на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима које су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. По расписаном
конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име после
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фото-копију уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске
управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима још није издата диплома ове-

рену фото-копију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију доказа о претходно завршеним
студијама првог степена из области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике (само учесник конкурса са звањем мастер професор предметне наставе); оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе да је у оквиру завршених основних
академских студија положио најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство (само учесник конкурса који су стекли академско звање мастер); оригинал или
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о савладаном програму рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра (само учесник конкурса
који су на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године); оригинал и ли оверену фото-копију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно струче области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након
дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и
психологије односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу, (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће
високошколске установе о положеном испиту из српског
језика (само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 10) и 11) пријава се сматра потпуном,
али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу,
обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште
на адресу Основна школа „Краљ Петар И„ ул. Војводе Путника бр. 1, Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким
радним даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА СИНАДИНОВИЋ”
Лоћика, 18212 Тешица
тел. 018/610-400

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
најмање четврти степен стручне спреме; да знају ромски
језик и имају савладан програм обуке за педагошке асистенте предвиђен Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” број 87/2019); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
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Наука и образовање
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајњу од најмање три месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту” на
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR ZA KONKURISANJE.doc; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат
Министартва просвете о положеној обуци за педагошке
асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити код секретара школе или преко телефона: 018/610-400.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник музичке културе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), и то да:
1) имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази да кандидат има
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик, морају бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник
мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20). Знање српског језика кандидат доказује
стеченим средњим, вишим или високим образовањем
на српском језику или да је положио испит из наведених језика по програму одговарајуће високошколске
установе, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20). У погледу
степена и врсте образовања потребно је да кандидати
имају одговарајући степен и врсту образовања сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 20/2020) и
Правилника о организацији и систематизацији послова
у Основној школи „Меша Селимовић“, Нови Пазар, дел.
број 01-27/1 од 14.01.2019. године, чије одредбе нису
у супротности са Правилником. Рок за доставу пријава
(пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње да
тече почев од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс
потребно је доставити: 1. оригинал или оверену копију
дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 3. доказ да кандидат
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није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од шест месеци), 4. одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика, сходно члану 141 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију
(доказе), заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају ОШ ”Меша Селимовић”, Нови Пазар.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе сачињене у складу са чланом 154 став 6 Закона о
основама система образовања и васпитања васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20). Разговор се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и
програмом за радно место за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине
комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у
школи, и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем односно заснивање радног односа слати на
адресу: Основна школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар,
Стевана Немање бб, 36300 Нови Пазар, са ознаком „ За
конкурс”, или лично доставити управи школе. Пријаве
које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег
образовања, прописаног занимања (стручног назива),
пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване
доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања
у поступку пријема у радни однос. Информације поводом
конкурса могу се добити на телефон: 020/5403-165.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710, 020/385-709

Оглас објављен 30.09.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: библиотекар. У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, зна босански језик. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности,
доказ о познавању језика на којем се настава изводи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања

конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева
13, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе,
од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон:
020/811-180.

НОВИ СА Д
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Уроша Предића 1
тел. 021/6912-220

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 122
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље: Закон) и услове из Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
108/15), и то: да има одговарајуће образовање из члана
139 и 140 ст. 1 и 2 овог Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - даље:
Закон) за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога (доказ: оверена копија дипломе); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ: лекарско уверење (не старије
од 6 месеци), које издаје надлежна здравствена установа
- прибавља се пре закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ: уверење из МУП-а не
старије од 6 месеци); да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (доказ: уверење
из привредног суда, не старије од 6 месеци); да против
њега/ње није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (доказ: уверење
из суда не старије од 6 месеци); има држављанство Републике Србије (доказ: уверење о држављанству Републике
Србије не старије од 6 месеци); зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (доказ: диплома
о стеченом средњем, вишем, или високом образовању на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, или
доказ о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); да има дозволу за рад
наставника, педагога или психолога (доказ: лиценца); да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и вапитања, након стеченог одговарајућег
образовања (доказ: потврда о радном стажу); да има обуку
и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност
(доказ: лиценца за директора).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар се налази на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидат је дужан да достави, у оригиналу или код јавног бележника оверене фотокопије доказа о
испуњавању услова из предметног конкурса: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(извештај просветног саветника уколико се на конкурс
пријави лице које је обављало дужност директора); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника или изјаву о околностима
недостајања извештаја уколико надзора није било); извод
из матичне књиге рођених; очитану личну карту. Решење
о именовању директора доноси надлежни министар у року
од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса
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подносе се у затвореним ковертама са назнаком: „Конкурс
за избор директора”, на горе наведену адресу, путем поште
или лично секретару школе, од 8.00 до 14.00 часова у школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на број телефона: 021/6912-220.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 065/8231-672

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време 12
месеци, за школску 2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања и
члана 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, и то: 1) да има одговарајуће образовање,
односно има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има савладан програм
обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и достављају се на адресу школе поштом или лично,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не
старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); потврду да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење (сертификат) о
завршеном програму обуке за педагошког асистента (оверена фотокопија); краћу биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе
секретаријату школе лично или се шаљу поштом са повратницом на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс
- педагошки асистент”. За сва питања обратити се секретаријату школе на број телефона: 065/8231-672.

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 добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколског установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ из казнене
евиденције МУП-а да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског и словачког језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само
ако кандидат није стекао образовање на српском језику, а
доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског и словачког језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена копија). Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кадидата за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу са чланом
154 став 2 Закона о систему образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018) кандидати попуњавају
пријавни формулар који је доступан на званичној интернет
страни Министарства просвете. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потребну документацију доставити лично, сваког радног дана, у периоду од
08.00 до 13.00 часова или поштом на горе наведену адресу.

ОСТАЛО: Пријава се подноси на формулару за пријаву на
конкурс са потребном документацијом. Фотокопије морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом
послати на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова (године живота), кандидат
треба да испуњава следеће услове: одговарајућа врста и
степен стручне спреме прописане законом (4. степен стручне спреме); познавање ромског језика (било који дијалект);
да има искуства у раду са децом из осетљивих друштвених
група, посебно ромском децом; држављанство Републике
Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУДОВИТ ШТУР”

Професор разредне наставе
на одређено време, до краја школске
2020/2021. године
2 извршиоца

Стручни сарадник - педагог

Професор енглеског језика
на одређено време, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

21211 Кисач, Железничка 3

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
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нуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

| Број 902 | 07.10.2020.

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живота), кандидат
треба да испуњава следеће услове: одговарајућа врста и
степен стручне спреме прописане законом; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи за кандидате који су завршили основне студије
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2005.године; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Оглас објављен у публикацији „Послови” 30.09.2020. године,
исправља се за радно место под редним бројем 11: стручни сарадник за област музичке уметности, ужа област Удараљке, са непуним радним временом 70%, на одређено време 4 године, 1 извршилац, мења се тако да гласи:
Стручни или виши стручни сарадник за област музичке уметности, ужа област Удараљке, са непуним радним временом 70%, на одређено време 4 године, 1
извршилац. Остали услови конкурса остају непромењени.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистичке науке, научна
област Психолошке науке, ужа научна
област Психологија
на одређено време
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области
(психолошке науке) и испуњеност услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 др. закони) за избор у звање наставника. Посебан услов је
да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду. Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником о
ближим условима и поступку за избор у звање наставника
и сарадника Универзитета Едуконс.

Наставник (звање редовни професор),
поље Друштвено-хуманистичке науке,
научна област Физичко васпитање и
спорт, ужа научна област Кинезиологија
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области
(физичко васпитање и спорт) и испуњеност услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 - др. закони) за избор наставника у звање редовног
професора. Поред услова предвиђених Законом о високом
образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању
издато од стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред
надлежним органима не води кривични поступак против
кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове на CD-у. Пријаву са наведеним доказима
о испуњењу услова конкурса сви кандидати могу послати
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања. Информације у вези са конкурсом се могу добити на број телефона:
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана од 08.0016.00 часова.

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

1. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Теоријска и примењена
математика 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 примењена математика
или математичке науке, да је кандидат претходне степене
студија завршио са просечном оценом најмање осам (8),
односно да има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника
о ближим минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области графичко инжењерство и
дизајн или машинско инжењерство, да је кандидат претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом
14 Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Аутоматика и управљање
системима
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско
инжењерство, да је кандидат претходне степене студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Поштански саобраћај и
комуникације
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области саобраћајно инжењерство, да
је кандидат претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Геоинформатика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско
инжењерство или геодетско инжењерство, да је кандидат
претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14. Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Бесплатна публикација о запошљавању

6. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Геодезија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области геодетско инжењерство, да је
кандидат претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14. Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

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

8. Наставник за ужу научну област
Рачунарска графика у звању ванредног
професора
на одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско инжењерство или архитектура (ТТ) или рачунарска графика или примењена математика или машинско
инжењерство, да је претходне степене студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона
о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду.

9. Наставник за ужу научну област
Поштански саобраћај и комуникације
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области саобраћајно инжењерство, да
је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Архитектонскоурбанистичко планирање, пројектовање
и теорија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
архитектуре (ТТ) и студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије из
области архитектуре (ТТ) по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторске
дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о
високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 164. Статута Факултета техничких
наука у Новом Саду и чланом 12. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Електроника
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је
докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или
завршене магистарске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84
Закона о високом образовању, чланом 156. Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164. Статута Факултета
техничких наука у Новом Саду и чланом 12. Правилника
о ближим минималним условима за избор наставника и
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Управљање ризиком и менаџмент
осигурања
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 индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент или
правне науке или управљање ризиком од катастрофалних
догађаја 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: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима
студија (за дипломе стечене у иностранству потребно је
приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе); фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство;
потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима,
односно признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл), објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; доказе о
руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким
пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама. За избор у звање асистента и:
потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно
магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање доцента, доцента или
ванредног професора, ванредног или редовног професора, редовног професора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор
у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље на e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За
сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је
приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком
се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у
комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити
решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је
доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта
институције на ком се јасно види кандидатово учешће у
раду. За избор у звање редовног професора, као доказе о
цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат може доставити и друге доказе
(научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл). Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника у штампи,
неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену
адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
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радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ“
21460 Врбас
Светозара Марковића 55

Наставник математике
88,89% норме, на одређено време ради
замене запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање према
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д)
зна српски језик, језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под а), в), г) и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова под
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

1) Наставник математике
са 61% радног времена
2) Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена
3) Наставник хемије
са 80% радног времена
4) Наставник сточарске производње,
наставник сточарства и наставник
сточарства са исхраном
5) Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом
139 и на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), посебне услове у погледу стручне спреме за радна
места предвиђена Правилником о врсти стручне спреме
наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у
стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20) и посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђена
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС -Просветни
гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) и услова предвиђених
Правилником о организацији и систематизацији радних
места у Пољопривредној школи „Јосиф Панчић“ Панчево,
и то: посебни услови у погледу стручне спреме за радна
места (одговарајуће образовање) и то:
За радно место под редним бројем 1: а) одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
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сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020)
и то: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије математике; професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије - математике;
дипломирани профессор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; профессор математике - теоријско усмерење; профессор математике - теоријски смер;
професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику
економије; профессор математике и рачунарства; мастер
математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије).
За радно место под редним бројем 2: одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020)
и то: (1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани
педагог физичке културе; (3) професор физичке културе;
(4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер
са назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације;
(6) професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања
и спорта - мастер; (8) дипломирани професор физичког
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије; (11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
За радно место под редним бројем 3: одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020),
и то: (1) професор хемије; (2) дипломирани хемичар;
(3) професор биологије - хемије; (4) професор физике
- хемије; (5) професор географије - хемије; (6) дипломирани инжењер хемије аналитички смер; (7) дипломирани
инжењер хемије, биооргански смер; (8) дипломирани хемичар опште хемије; (9) дипломирани хемичар за истраживање и развој; (10) дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство; (11) дипломирани професор хемије - мастер; (12) дипломирани хемичар - професор хемије; (13)
дипломирани хемичар - мастер; (14) дипломирани професор физике - хемије - мастер; (15) дипломирани професор биологије - хемије - мастер; (16) мастер хемичар; (17)
мастер професор хемије; (18) мастер физикохемичар; (19)
дипломирани професор биологије и хемије. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије хемије.
За радно место под редним бројем 4: одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране („Сл. гласник - Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20) и то:
(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;
(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи; (3) дипломирани инжењер пољопривреде,
одсек за сточарство; (4) дипломирани ветеринар; (5) доктор ветеринарске медицине; (6) дипломирани инжењер
агрономије; (7) мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије (студијски програми:
Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).
За радно место под редним бројем 5: одговарајуће
образовање према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Пољопривредној школи „Јосиф
Панчић“ Панчево: завршено основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја на адреси: http: www.mpn.gov.rs/

wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз одштампан и својеручно потписан пријавни формулар са назнаком да се конкурише за одређено радно
место, школи се достављају следећа документа: 1. оверена копија дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дело из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци), 3. уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), 4. доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), диплома издата на српском језику.
Кандидати уколико достављају оверену фотокопију дипломе као доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (дужни су то да назначе у својој пријави).
У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака у складу са чл. 154
ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт особа: секретар школе, 013/219-0023. Својеручно потписане
пријаве на конкурс слати на адресу: Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић” Панчево, Новосељански пут 31, Панчево,
са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 и 140 Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20),
посебне услове у погледу стручне спреме за радна места
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у стручним школама и то: за радно место наставник математике:
Правилника о степену и врсти образовања наставника из
опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и
2/20). Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају
наставник и стручни сарадник који су стекли одговарајуће
високо образовање у смислу члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) одговарајуће стечено
високо образовање у смислу члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања за радна места од 1 до
5: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, б) на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
Лице из става 1 тачка 1, подтачкака 2 овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, 3) да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да
има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и
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Наука и образовање
језик на коме остварује образовно васпитни рад. Наведени
услови доказују се приликом пријема у радни однос. Доказ
о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а испуњеност услова 2 пре закључивања уговора
о раду. Кандидат обавезно попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом доставља исти уз следећу документацију:
диплому (уверење) о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци),
уверење да кандидат није кажњаван за горе наведена дела
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци)
-Министарство унутрашњих послова, познавање српског
језика кандидат доказује само кандидат чија диплома није
издата на српском језику. У пријави на конкурс кандидат
обавезно треба да наведе тачну адресу и контакт телефон.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у
року прописаном чланом 154 ЗОСОВ-а шаљу се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања и
са њима се обавља интервју. Пријаву поднети у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично у секретаријату школе (од 8 до 14 часова) или поштом
на адресу: Техничка школа „23. мај“, 26000 Панчево, Браће
Јовановића 89, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације се могу добити на телефон: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35

Наставник ликовне културе
са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- др. Закони, 10/2019 и 6/20) и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: кратку биографију, извод из
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доказ
се доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве доставити на горе наведену
адресу или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на број телефона: 013/348-080.

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

ОШ „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1. поседују одговарајуће образовање - средњу стручну спрему; 2. имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаа и против човечности, као и других
добара заштићених; међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају
држављанство Републике Србије; 5. знају румунски језик; 6.
знају ромски језик; 7. да имају годину дана искуства у раду са
децом из маргинализованих група. Кандидати, уз потписану
пријаву, треба да поднесу следећа документа: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, доказ о знању румунског језика,
уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности, а проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање, доказ о радном
искуству са децом из маргинализованих група. Пријаве слати
на адресу: Основна школа „2. октобар“, 26322 Николинци,
Главна 42, са назнаком „За конкурс”. За све информације
можете се обратити секретару школе на телефон: 013/655135. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник разредне наставе
у матичној школи у Лучици, на
одређено време до преузимања са
листе технолошких вишкова или до
расписивања конкурса на неодређено
време, а најкасније до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу). Заинтересовани кандидати уз молбу
треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Каменичка 8
тел. 012/643-232

1. Наставник српског језика и
књижевности
са 72% радног времена
2. Наставник енглеског језика
са 55,55% радног времена
3. Наставник рачунарства и
информатике
са 70% радног времена
4. Наставник математике
5. Наставник куварства и наставника
куварства са практичном наставом
6. Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати за радна места 1-4 треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и да имају одговарајуће образовање у складу са
чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 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, 2/2020, 14/2020
и 15/2020). Кандидати за радно место под редним бројем
5 треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020) и да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140-142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020 и 14/2020). Кандидати за радно место које је наведено у наслову конкурса
под редним бројем 6 треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и да имају одговарајуће образовање у складу са Уредбом о каталогу радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).
Кандидати за наведена радна места морају да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, а лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати поред биографије и
копије личне карте треба да приложе, у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Кандидати подносе пријаву
са доказима о испуњавању услова у затвореној коверти, са
назнаком: „Пријава на конкурс за ________ (навести радно
место на које се конкурише)”, на адресу: Техничка школа,
Каменичка 8, 12320 Жагубица. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, на број телефона
012/643-232, радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник математике
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се
објављује у недељном листу „Послови” при Националној
служби за запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Кандидат за радно место наставника треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
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Наука и образовање
васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 6/2020) и
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, 11/19, 2/2020 и 8/2020); б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази који се прилажу: 1) попуњени пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и биографија; 2) оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми (лица са
звањем мастер достављају и диплому основних академских
студија); 3) оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; 4) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 5)
оригинал уверења о неосуђиваности из МУП-а (не старије
од 6 месеци); 6) потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из страног језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашене послове, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Доситеј
Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Доказ о
испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење не старије од 6 месеци које издаје надлежна установа). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са доказима достављати у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс” на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, 12000 Пожаревац, лично
или поштом.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“
Прибој, Кратово
тел. 033/2436-048

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Челице, на одређено време
до повратка запосленог са функције
директора школе, а најкасније до
31.08.2021. године
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 тачка 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 васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020) и услове предвиђене
Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови из става 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из члан 139 став 1 тачке 1), 3),
4) и 5) достављају 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: поседује одговарајуће високо образовање за наставника разредне наставе у основној школи
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер
академске студије, матер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовања до
10.септембра 2005. године. Кандидат 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 формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценцу 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, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна
школа „Благоје Полић” Кратово, 31337 Кратово, Прибојска
Бања, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Све додатне информације
можете добити на телефон: 033/2436-048 или путем имејла
школе: osblagojepolickratovo@gmail.com.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
36310 Сјеница
тел. 063/8528-085
e-mail: direktor.tpss@gmail.com
uprava@tpssjenica.com

Услед техничке грешке у огласу објављеном у публикацији „Послови“ бр. 899 од 16.09.2020. године,
у делу норме за радно место домара изостављен је
проценат и исправно треба да стоји: домар, са 50%
норме. У осталом делу конкурс остаје исти.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

Нова Варош
Јевстатија Караматијевића 26-30
Оглас објављен 09.09.2020. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место: наставник
енглеског језика, за 3 часа недељно (16,67% радног времена) и исправно треба да гласи:
Наставник енглеског језика
за 3 часа недељно (16,67% радног времена), на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана.
У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка
помоћника директора са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, као и стечено високо образовање
на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање;
да има држављанство РС; психичку, физичку и здравствену
способност; није правоснажном пресудом кривично осуђиван; зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод
из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа
(не старије од шест месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и санитарну књижицу подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 810-0055

Психолог
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
распоређене на послове помоћника
директора, најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и
да је стекао одговарајуће образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, одн. стручне области за одгвварајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интредисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; лице мора имати завршене студије првог степена
из научне, одн. стручне области за одговарајући предмет,
одн. групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.септембра 2005. године. Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и
врсте стручне спреме прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да у складу са чл. 142 ст. 1 има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање шест бодова из психолошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
одн. испиту за лиценцу, сматра се да има образовање из
овог члана закона; доказ о знању српског језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад у школи; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење); да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са краћом биографијом
приложи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о
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Наука и образовање
држављанству и извода из матичне књиге рођених, као и
Уверење надлежне ПУ (МУП); лекарско уверење (подноси
примљени кандидат пре закључења уговора о раду). Кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују се на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка
раднице са породиљског одсуства,
односно повратка раднице са дужности
директора
Наставник географије
са 5% педагошке норме,
на одређено време
Наставник српског језика
са 72,22% педагошке норме,
на одређено време
Наставник информатике и рачунарства
са 80% педагошке норме, на одређено
време
Наставник технике и технологије
са 10% педагошке норме,
на одређено време
Наставник физичког васпитања
на одређено време
Наставник хемије
са 30% педагошке норме,
на одређено време
Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
Помоћни радник
са 30% норме, за рад у издвојеном
одељењу у Баботинцу
Помоћни радник
за рад у матичној школи, на одређено
време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017); да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 Закона; да
су држављани РС; да знају српски језик. Кандидати достављају: попуњен и ручно потписан пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС,
не старије од шест месеци; уверење о неосуђиваности и
уверење да се против њих не води истрага (не старије од
6 месеци), лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Проверу психофизичких способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на горе наведену адресу или лично.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА ”ГОША”
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/317-310

Професор електрогрупе предмета
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства, а
најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике стеченог
на студијама другог степена (мастер академске струдије)
или завршен електротехнички или електронски факултет
по програму који је важио до 10. септембра 2005. године
(седми степен стручне спреме), у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада електротехника („Просветни гласник“, бр.
8/2015 и 2/2017); 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављањемалолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
има положен стручни испит, односно испит за лиценцу, а
ако нема потребно је да је на факултету положио испите
из педагогије или психологије, а ако по програму није имао
те предмете потребно је да је након завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидат
је дужан да у року од 8 дана од изласка огласа достави:
оверену фотокопију дипломе, доказ о неосуђиваности,
доказ о држављанству, оверену фотокопију о положеном
испиту за лиценцу или уверење да је након завршетка
студија стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи. Лекарско уверење није потребно достављати пре закључења уговора. Сву потребну документацију слати у затвореној коверти, на адресу школе: Машинско електротехничка школа „Гоша”, Индустријска 66, 11420
Смедеревска Паланка.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/653-633

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка стално
запосленог са неплаћеног одсуства, са
50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског
језика и књижевности или друго према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду, услове из члана 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилнику о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кан-

дидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни су
да се подвргну провери психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник куварства
на одређено време до 31.08.2021. године
ради замене помоћника директора
школе, са 25% радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије или друго према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), по распореду који утврди школа
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2021.
године, ради замене помоћника
директора школе, са 25% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, мастер економиста или друго према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/201727/2018 и др.
закони и 10/2019), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
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Наука и образовање
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019),
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност
или друго према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019). Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове
из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни су
да се подвргну провери психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЈА РАКИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Наставник разредне наставе
за 40 сати недељно, на одређено време
до повратка запосленог одсутног преко
60 дана, односно до повратка запосленог
са функције директора школе
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гл.“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018) и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); да
кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
за послове наставника разредне наставе; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
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обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски
језик (уколико је образовање завршено на страном језику).
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, адресу и број телефона, уверење о држављанству РС,
уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције),
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина на високошколској установи од
најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу.
У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали
Националне службе за запошљавање у Смедереву биће
извршена провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Особа за контакт и све додатне информације
је секретарка школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови“. Приложена
конкурсна документација се по завршетку конкурса кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом
на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Шеф рачуноводства
за 20 сати недељно (непуно радно
време), на одређено време до повратка
запослене одсутне преко 60 дана,
односно до повратка са породиљског и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о систематизацији радних места у ОШ „Милија Ракић“ и Уредби о
Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник Републике Србије“,
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018); да кандидати имају одговарајуће образовање - на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, и то економске
струке, на студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, изузетно средње образовање економске струке и
радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору у трајању
од 5 година; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик (уколико је образовање
завршено на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, адресу и број телефона, уверење
о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из
казанене евиденције), оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључивања
уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу.
У поступку одлучивања о избору запосленог, у филијали
Националне службе за запошљавање у Смедереву биће
извршена провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају усло-

ве конкурса. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Лице за контакт и све додатне информације
је секретарка школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови“. Приложена
конкурсна документација се по завршетку конкурса кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом
на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 60%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду,
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 - у даљем тексту:
Закон) и чл. 3. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020 и 8/2020), и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има стечено одговарајуће образовање:
професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог
англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од њамање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 40%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду,
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020-у даљем тексту:
Закон) и чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020 и 8/2020), и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке ака-

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

Наука и образовање
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има стечено одговарајуће образовање:
дипломирани библиотекар - информатичар; професор,
односно дипломирани филолог језика и књижевности;
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; професор разредне
наставе; професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор,
односно дипломирани филолог књижевности и језика;
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; мастер библиотекар - информатичар;
мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика); мастер професор језика и књижевности
(главни предмет/профил библиотекарство и информатика); професор југословенских књижевности; дипломирани
компаративиста и библиотекар; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од њамање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећу документацију: 1) пријаву на конкурс (одштампан и попуњен формулар са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја) и радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију); 3) доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал
или оверена копија потврде/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије) или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за оне који образовање поседују, они
који не поседују Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од
једне године, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, не
старије од 6 месеци); 5) уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 6) уверење
о неосуђиваности од надлежне полицијске управе МУП-а
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 7)
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); 8) доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; 9) копија или очитана лична
карта кандидата. Пријаве на конкурс за избор наставника
енглеског језика/библиотекара кандидат подноси у затвореној коверти, лично или путем препоручене пошиљке на
адресу: ОШ „Аврам Мразовић”, 25000 Сомбор, Подгоричка 2,
уз напомену „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Додатне информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон: 025/412-941.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дефектолог наставник у посебним
условима
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службени
гласник РС” број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- одлука УС), кандидат треба да испуни услове ускладу са
чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама
система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”број:
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/2018 - др. закони и
6/20), без обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће образовање из чл.140и 142Закона о основама
система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”број:
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19.6/20) и то: да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или област педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године: лице из тачке 1 преамбула 2 мора да има
завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“ број: 17/2018); обавезно образовање
лица из члана 140Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирањаод најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/19.6/20), 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична
дела примање или давање мита: за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство
Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
1), 3) 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговорао раду.
Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи.

Домар / школски мајстор
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - III,
IV степен стручне спреме, доказ - диплома/сведочанство
о завршеној средњој школи; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава
опште услове који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања (“ Службени гласник РС” број:
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Законом
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део
Ново на сајту), оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеном образовању (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена копија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције,
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик,
у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Лекарско уверење којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о избору кандидата, који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази који испуњавају услове, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана, о чему
ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које
су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријавни формулар са документацијом доставити лично
у секретаријат школе или слати препорученом поштом
на адресу: Школа за основно и средње образовање са
домом „Вук Караџић“, Радоја Домановића 98, 25000 Сомбор, са назнаком „За конкурс“. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија
јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
код јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као повереним пословима.
Лице које достави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеним
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 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“, број 87/18).

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
мора да испуњава услове у погледу врсте образовања, те
да је образовног профила у складу са Правилником о сте-
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Наука и образовање
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012, 11/2019
и 2/2020): професор фиизичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања -дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитрапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, који заједно са потребном документацијом достављају школи на наведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Методика
наставе ликовне културе
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005, односно научни
назив доктор наука, стечен по пропису који је уређивао
високо образовање пре 10.09.2005. године и то: научни
назив доктор наука методике наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој научној области; научни назив
доктор наука - науке о уметностима (докторска дисертација
усмерена ка ужој научниј области). Кандидат може бити
лице које је сваки од претходних степена студија завршило
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи и мора испуњавати и остале услове предвиђене Законом
о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија са додацима
диплома, попуњен образац биографских података (преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију објављених радова и саме
радове, евалуацију студената о педагошком раду, уверење
о некажњавању (МУП) и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак
избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у
складу са одредбамаЗакона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и
Статута и општих аката Факултета. Конкурс је отворен 15
дана од објављивања у листу „Послови“.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Информатика са методиком
наставе
на одређено време од 3 године
Асистент са докторатом за ужу научну
област Методика наставе познавање
природе
на одређено време од три године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005, односно, научни
назив доктор наука из уже научне области за коју је расписан конкурс стечен по пропису који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. године. Кандидати морају
испуњавати услове за избор у звање асистента са докторатом који су прописани Законом о високом образовању,
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, евалуацију
студената о наставном раду (уколико кандидат има радно
искуство), уверење о неосуђиваности (МУП) и фотокопију/
очитану личну карту. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Поступак избора у звање и заснивање
радног односа спроводи се у складу са одредбамаЗакона
о високом образовању, одредбама Статута и општих ака-
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та Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката
Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од објављивања у
публикацији „Послови“.

Сарадник у настави за ужу научну област
Методика наставе језика и књижевности
на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента мастер
академских или специјалистичких академских студија на
студијском програму: мастер/специјалиста учитељ, мастер/
специјалиста филолог (српска филологија, српска књижевност), мастер/специјалиста професор српског језика
и књижевности. Кандидат мора имати завршене студије
првог степена са просечном оценом најмање 8 и мора
испуњавати услове за избор у звање сарадника у настави који су предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије
диплома и додатка дипломе студија првог степена, уверење да је студент одговарајућих мастер/специјалистичких
академских студија, кратку библиографију, библиографију
објављених радова и саме радове, уверење о неосуђиваности (МУП) и фотокопију личне карте. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак избора у
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута
и општих аката Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у листу „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362
e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 ст. 1,
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 1. да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога и психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које испуњава услове из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим
одговарајућим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне судија), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у школи, на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 2. да има најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик - језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 7. да има лиценцу, односно дозволу за рад за
наставника односно стручног сарадника; 8. да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема савладану обуку и положен испит за директора
биће у обавези да исти положи у законском року). Осим
утврђивања испуњености услова за избор директора Комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона, за лица
која су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или оверену фотокопију потврде о годинама рада у установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања - оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци,); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика (доказ је диплома издата на српском
језику) уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику - уверење високошколске установе да зна
српски језик као језик на којем се остварује васпитно-образовни рад - уверење односно извод из казнене евиденције
(уверење из МУП-а) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунарадним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од шест месеци), уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања (не старије од шест месеци); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од шест месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и програмом рада кандидата за
директора школе, доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника
уколико га има кандидат; уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или обична фотокопија), лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом (може и из досијеа, а кандидат који буде изабран
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење), доказ о положеној обуци за директора, оверена фотокопија уверења о положеном испиту за
директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора, неће се сматрати непотпуном,
али изабрани кандидат који нема положени испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи, уз пријаву. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи и то слањем или
доношењем лично на адресу школе; са назнаком “Конкурс
за директора школе”. Сва потребна обавештења могу се
добити на број телефона: 064/484-18-02. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик

Оглас објављен 17.06.2020. у публикацији „Послови“ бр. 886, поништава се у целости.
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Наука и образовање

СУБОТИЦА
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику,
са 90% радног времена
УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/18).

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/18).
ОСТАЛО: осим одговарајућег образовања у смислу чл. 140
закона о основама система образовања и васпитања (“
Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020;
даље: Закон), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставика у средњим
школама које остварују наставне планове и програме за
наглуве и глуве („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
1/97, 9/98, 24/04 и 2/09) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/18),
кандидат мора да испуњава и остале услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 Закона: има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да
зна српски језик, односно мађарски језик уколико конкурише за радно место наставника који образовно-васпитни рад
остварује на том језику. Кандидат који нема обавезно образовање прописано чл. 142 Закона (психолошке, педагошке
и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат
је дужан да уз попуњен пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs - одељак
„Ново на сајту”) на конкурс достави оверену копију доказа
о стеченом одговарајућем образовању, уверење из казнене
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл.
139 став 1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, оверену копију доказа да зна српски језик (за сва
радна места) и мађарски језик уколико конкурише за радно
место наставника који образовно-васпитни рад остварује
на том језику (оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факултету на српском/мађарском
језику или оверена копија уверења о положеном испиту из
српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање из члана 140 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и
доказ да зна српски језик), биографију са прегледом радних
ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и
број телефона). Копије доказа које се подносе при конкурисању морају бити оверене од стране надлежног органа,
у супротном се неће узети у разматрање. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Након психолошке
процене, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора о раду (не у
склопу конкурсне документације). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пријаве доставити на адресу: Школски центар са домом
ученика „Доситеј Обрадовић“, 24000 Суботица, Зрињског
и Франкопана 2, са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос“. Информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, радним данима од 10 до 13 часова, позивом на
број 024/527-449.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник предметне наставе наставник социологије и Устава и права
грађана
на српском и мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани
социолог, професор социологије и филозофије, професор
филозофије и социологије, дипломирани политиколог,
наставни смер, мастер професор предметне наставе.

Наставник предметне наставе наставник физичког васпитања
на српском и мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и спорта мастер, дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет- односно физичко
васпитање).

Наставник предметне наставе наставник економске групе предмета
са 42% радног времена
УСЛОВИ: према правилницима о степену и врсти образовања наставника у стручним школама за подручја рада
Машинство и обрада метала, Електротехника и Саобраћај:
дипломирани економист; дипломирани инжењер организације рада; дипломирани инжењер за индустријски
менаџмент; мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области економије.
ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл.139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој
школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује се на српском и
мађарском наставном језику. Према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020 и 15/2020- даље: Правилник). Кандидат је дужан да
уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави:
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл. 140 Закона, уверење из казнене
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл.
139 став 1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од

6 месеци, оверену копију доказа да зна српски и мађарски
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи,
вишој школи или факултету на српском/мађарском језику
или уверење о положеном испиту из српског/мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе)
за радна места под 1 и 2, биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 на српском језику, сматра
се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од стране надлежног
органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Техничка школа „Иван
Сарић“, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9, са назнаком „Конкурс за радно место________ (навести за које радно место се конкурише)“. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 024/555-221.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник немачког језика и
књижевности
за рад у одељењима на српском и
мађарском језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и члана 27 Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић”
Фекетић; да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет
односно групу предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника васпитача и стручних сарадника, и
то: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм језик, књижевност и
култура), мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита и давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију, попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има
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Наука и образовање
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују,
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, али не старија од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се
стеченим средњим, вишим, или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, али не старије
од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор се
врши у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују;
за оне који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се
стеченим средњим, вишим или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а избор се
врши у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић“ Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“

24000 Суботица, Мајшански пут 87

24323 Фекетић, Братства бб

Директор
на период од 4 године

Наставник математике
са 88,89% норме, за рад у одељењима на
српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и члана
26 Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола
Ђурковић“ Фекетић; да има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 Закона, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, и на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. и у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију, попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
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ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ“

УСЛОВИ: Кандидат 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, 10/2019 и 6/20 - даље: Закон) и чл.
2-7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), а то су: одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне школе;
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, дозвола за рад (положен 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 способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад;
да има најмање осам година 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 преступ у вршењу раније дужности.
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност
за избор директора установе образовања и васпитања има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима
из области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања

прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом
избора ако је у току избора утврђено да је против њега
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на конкурс, достави: оригинал или оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 став 1
и 2 Закона, оригинал или оверену копију доказа о дозволи
за рад наставника или стручног сарадника, доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал или оверена копија), оригинал или оверену копију
уверења да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона, не старије од 30 дана од дана издавања,
оригинал или оверену копију уверења Привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана, од дана издавања;
оригинал или оверену копију уверења основног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) не старије од 30 дана од дана издавања; оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених - достављају лица
која су променила презиме или име након издавања дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - достављају лица која су претходно обављала
дужност директора; биографију са кратким прегледом радних ангажовања, предлог програма рада директора школе.
У складу са чл. 123 став 14 Закона, кандидат може да достави и оригинал 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 подноси се пре закључења уговора о раду.
Директор 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. 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 образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је
достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски
језик. Пријаве кандидата који учествују на конкурсу са приложеном документацијом се не враћају кандидатима, већ
се задржавају у архиви школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са назнаком „Конкурс за избор директора“, доставити путем
поште на адресу: ОШ „Мајшански пут“, 24000 Суботица,
Мајшански пут 87 или предати лично у затвореној коверти, у секретаријату школе, радним даном од 7.30 до 14.30.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање професора
струковних студија и заснивање
радног односа из поља Друштвенохуманистичке науке, област Педагошке
науке, ужа научна област Педагогија
са 80% норме
УСЛОВИ: филозофски факултет, група за педагогију, доктор наука, да показује смисао за наставни рад, објављени
стручни радови у одговарајућој области у научним часописима или зборницима са рецензијама, позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената и најмање
пет година педагошког искуства у високом образовању или
пет година у звању предавача или вишег предавача.
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Асистент за избор у звање и заснивање
радног односа из поља Друштвенохуманистичке науке, област Филолошке
науке, ужа научна област Српски језик
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: филозофски или филолошки факултет, група за
књижевност и српски језик, српски језик и књижевност,
српски језик, југословенску односно српску књижевност,
студент докторских студија, да је сваки од предходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам
(8), који показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената.
ОСТАЛО: остали услови су утврђени законом о високом
образовању, Статутом школе, Правилником о избору у
звања наставника и сарадника, Правилником о организацији и систематизацији послова у школи и Правилником о ужим научним, уметничким и стручним областима
школе, у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним
подацима, кретање у професионалном раду (установа,
факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и
звање - навести сва звања), списак радова, остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у
развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима, доприносу локалној
и широј заједници; признањима и наградама. Докази у
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све високошколске дипломе и
додатак дипломи или нострификације диплома стечене у
иностранству, доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и кривично осуђиван.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну
документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт диску
- CD). Упућују се кандидати да користе Образац пријаве
на конкурс који се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Сарадник Универзитета за ужу научну
област Математичке науке, све уже
научне области
асистент са докторатом, за рад на
мађарском наставном језику, са 10%
радног времена, на одређено време на 3
године
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни назив доктора
наука и које показује смисао за наставни рад и које је сваки од претходних степена студија завршилоо са просечном
оценом најмање осам (8). Остали услови за избор сарадника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018, и 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и
општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи не може
стећи звање наставника, односно сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
дипломе о одговарајућој стручној спреми (оргинали или
оверене копије), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности, подносе се
Учитељском факултету на мађарском наставном језику у
Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
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ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Спремачица
са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће
образовање прописано Правилником о организацији и
систематизацији послова у Основној школи „Јован Цвијић”
у Змињаку; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) - наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне струдије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат треба и да: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

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

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) - наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне струдије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Канидат треба и да: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену
адресу.

УЖИЦЕ
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат 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. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
за наставника уметничке школе из подручја рада Култура,
уметност јавно информисање, за педагога и психолога,
стечено на: А) студијама другог степена (мастер академске струдије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
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Наука и образовање
односно стручне области или области педагошких наука
уз које кандидат мора да има претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; Б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
(лиценцу за наставника или стручног сарадника); да има
обуку и положен испит за директора школе (лиценцу за
директора), уколико је положио испит; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кивичних
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
дискримииаторно поиашаље; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника, педагога или психолога; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; уверење о положеном испиту
за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико
кандидат нема положен испит за директора школе, али је
изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2 године
од дана ступања на дужност); уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак, не
старије од 6 месеци; доказ о држављанству (уверење о
држављанству), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије, не старији од 6 месеци; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривично дело или привредни преступ (потврда привредног суда), не старије од 6 месеци; уверење да се не води
кривични поступак против кандидата, не старије од 6
месеци (кандидат не може остварити предност приликом
избора ако се утврди да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о утврђивању притвора пре подношења оптужног предлога за горе наведена кривична
дела); доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског
језика, осим кандидата који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; преглед кретања у служби са биографским
подацима и предлогом програма рада директора школе;
други прилози којима кандидат доказује своје успехе у
наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске
способности. Све доказе кандидат је дужан да поднесе у
оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног
органа. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Канидидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc,
а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља лично или поштом у претходно наведеном року на адресу школе: Уметничка школа,
Велики парк 3, Ужице, у затвореном коверту, са назнаком
„Конкурс за директора”.

Национална служба
за запошљавање
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ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Наставник разредне наставе
на одређено време до престанка
функције в.д. директора
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има образовање стечено на студијама другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: потписану пријаву са биографијом; попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете;
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; уверење о неусуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени послови). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способност за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Илија Бирчанин“ у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригинал или фотокопији овереној у општини, суду или код јавних бележника,
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са
доказима о испуњености услова слати на адресу: Основна
школа „Илија Бирчанин“, 14255 Ставе, Бобова 170.
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6/2020), 3. да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, 4. да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. да има држављанство Републике
Србије, 8. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа на основу којих кандидати доказују
испуњеност услова конкурса: 1. оригинал или оверен
препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању, 2.
оригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. оригинал
или оверен препис/фотокопија уверења о положеном
испиту за директора установе. Пријава која не садржи
ово уверење неће се сматрати непотпуном, јер изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, моћи
ће у законском року да положи тај испит, 4. оригинал или
оверен препис/фотокопија уверења о држављанству, 5.
оригинал уверења о неосуђиваности из основног, вишег
суда и привредног суда, 6. оригинал извода из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије, 7. оригинал потврде о стеченом радном искуству, односно о раду проведеном у установама образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, 8. потвда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика (осим за кандидате који су основно, средње и
високо образовање стекли на српском језику), 9. лекарско уверење (ново), 10. оригинал или оверен препис/
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 11. оверена фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора и оцена спољашњег ведновања, извештај
просветног саветника (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе), 12. преглед кретања у служби са биографским подацима, 13.
пријавни формулар са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса могу се поднети лично, у затвореној коверти,
у секретаријату школе или препорученом пошиљком на
адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Омладинска 20,
17500 Врање, са назнаком „За конкурс за директора“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 017/400-351.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-351

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбијују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за
наставника основне школе, педагога или психолога; 2.
да је прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
лиценцу за директора школе, дужан је да у року од две
године положи наведени испит у складу са условима
прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајућу здравствену способност, да има
држављанство Србије, да има VII степен стручне спреме у складу са Правилником о стручној спреми и Правилником о организацији и систематизацији радних
места у ОШ „Бранко Радичевић“ Врање, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да
се против кандидата не води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1.
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству), 2. оверен препис дипломе о стеченом образовању, 3. уверење из СУП-а о неосуђиваности, 4. уверење из суда да није под истрагом.
Ближе информације могу се добити на телефон школе:
017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе или
путем поште.
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Наука и образовање

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје, 17500 Врање
тел. 017/59-003, 59-035

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона о
основама система образовања и вспитања („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20) и то ако: има образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/20); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита и остала кривична дела предвиђена чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: кратку биографију (CV); оверену
копију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених издатог на
прописаном обрасцу са холограмом; доказ да се против
кандидата не води истрага; оригинал или оверену копију
доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци). Рок за достављање
пријавног формулара са наведеном документацијом је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранислав
Нушић“ Ратаје, 17500 Врање, са назнаком: „За конкурсну
комисију“. Непотуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршен програм обуке
за педагошке асистенте.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), тј. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита и остала кривична дела предвиђена чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство РС; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад и да се налази на листи
педагошких асистената. Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата
не води истрага нити је подигнута оптужба и да се не води
кривични поступак пред судом (све то не старије од шест
месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе,
тј. сведочанства, као и попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Бранислав Нушић“ Ратаје, 17500 Врање, са назнаком „За
конкурсну комисију“. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

Професор физичког васпитања
са 57,5% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
привремено распоређеног на место
помоћника директора школе, најдуже
до 31.08.2021. године, односно до краја
школске 2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове
конкурса: 1) да имају одговарајуће образовање и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта,
професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о
раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Врање,
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Наставник српског језика
са 77,78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019,
27/2018-др.закон и 6/2020) и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук
Караџић“ у Сурдулици. Кандидат треба: 1) да поседује одговарајуће образовање у складу са чланом 140-143 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др.
закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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, утвђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска бб,
17530 Сурдулица. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар
на званичној интернет страници МПНТР; 2. оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, не старије
од 6 месеци; 3. доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују,
за оне који ово образовање не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник
обавезан да стекне у року од једне године, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције
МУП -а (оригинал или оверена фотокопија), 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 примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; 5.
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија),
не старије од 6 месеци; 6. доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 7. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; 8. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или
слати на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска
бб, 17530 Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб

Професор економске групе предмета
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
Професор економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка
са функције на коју је именована,
ради обављања функције заменика
градоначелника града Врања)
УСЛОВИ: 1. основне дипломске студије у трајању од 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - дипломирани економиста или
2. мастер академске студије - мастер економиста (основне
академске студије, дипломирани економиста); 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 2. да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3. да имају држављанство Републике Србије, 4. да
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Наука и образовање
знају језик на коме се остварује образовно-вапитни рад.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод уз матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције (услови тачка 2); уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати достављају и пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе:
Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-022

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђене чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) да је стекао
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 2/20); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву као доказе о испуњавању услова конкурса кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, односно
венчаних уколико је настала промена презимена (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из области за које је конкурс објављен
(не старије од 6 месеци), биографију у штампаном облику,
уверење надлежне полицијске управе да против лица није
изречена правоснажна пресуда. Доказ о испуњавању услова психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.

Помоћни радник - спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) да има I степен
стручне спреме, односно основну школу; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву као доказе о испуњавању услова конкурса кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених,
односних венчаних уколико је настала промена презимена (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије
дипломе о завршеним нивоима студија из области за које
је конкурс објављен (не старије од 6 месеци), биографију у
штампаном облику, уверење надлежне полицијске управе
да против лица није изречена правоснажна пресуда. Доказ
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о испуњавању услова психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник енглеског језика
са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 2/20); б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву као доказе о испуњавању услова конкурса кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, односних
венчаних уколико је настала промена презимена (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из области за које је конкурс објављен
(не старије од 6 месеци), биографију у штампаном облику,
уверење надлежне полицијске управе да против лица није
изречена правоснажна пресуда. Доказ о испуњавању услова психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020) и то да: 1. да има одговарајуће образовање (I степен стручне спреме, основно образовање); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, лично
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице, потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (CV); оверену фотокопију
(код јавног бележника) документа о стеченом одговарајућем степену стручне спреме; уверење да није осуђиван - оригинал (1. уверење из надлежне службе МУП-а и
2. уверење из надлежног основног суда, не старији од 6
месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на
прописаном обрасцу са холограмом или оверену копију

(код јавног бележника); уверење о држављанству, оригинал или оверену копију (код јавног бележника) - не старије
од 6 месеци; оверену копију (код јавног бележника) личне карте или очитану личну карту; уколико документ није
издат на српском језику, потврду да зна српски језик, а за
лица која су стекла образовање на српском језику - доказ
да кандидат зна српски језик доказује се овереном копијом
документа о стеченом одговарајућим степеном стручне
спреме. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање, као ни пријаве оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају лично или поштом, на адресу: Основна школа
„Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19, 26300 Вршац, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе: 066/805-6503 и на имејл: vuk.
karadzic1@gmail.com.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 20% радног времена, на одређено
време до окончања мандата одсутног
запосленог на функцији в.д. директора
школе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање односно високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има ово образовање); звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и
13/18); да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе у оригиналу или овереном препису/фотокопији
следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 3) диплому или уверење о стеченој стручној спреми и
одговарајућу исправу коју издаје вискошколска установа
као доказ да кандидат има образовање из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина или да је положио
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испите из педагогије и психологије и доказ да има положен
испит за лиценцу односно стручни испит; 4) доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) одштампан и
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете; 6) доказ о знању српског језика (достављају кандидати који су образовање стекли на другом језику); 7) краћу
радну биографију (осим кандидата који први пут заснивају
радни однос). Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање пре доношења одлуке о избору кандидата. Кандидат који буде изабран у обавези је да пре закључења
уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 2020/21.
годину
УСЛОВИ: 1. завршена средња школа и савладан програм обуке „Интегрални програм обуке за остваривање
основног образовања одраслих по моделу фунционалног основног образовања одраслих”, према Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и
андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13),
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. неосуђиваност 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 кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз одштампан, читко попуњен
пријавни формулар преузет са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Кандидати подносе: кратку биографију
са контакт подацима; диплому о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о савладаном програму обуке: Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања одраслих по моделу фунционалног основног образовања одраслих; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци од дана објављивања конкурса), извод из
матичне књиге рођених, потврду од некажњавању од
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеца
од објављивања конкурса); доказ о познавању српског
језика (осим за кандидате који су образовање стекли на
српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Сва документа прилажу се у оригиналу
или овереном препису. У поступку одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку ппроцену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве послати
на адресу: ОШ „Паја Јовановић“, Школски трг 3, 26300
Вршац, са назнаком „Конкурс за радно место андрагошки
асистент“. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона:
013/839-853.

Бесплатна публикација о запошљавању

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време за
школску 2020/21. годину
УСЛОВИ: 1. завршена средња школа у трајању од 4 године и савладан програм обуке за педагошког асистента
прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул); 2. знање српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад и знање ромског
језика; 3. психичка, физичка и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност 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 кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидате није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 5. држављанство Републике
Србије. Уз одштампан, читко попуњен пријавни формулар
преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, кандидати подносе: кратку биографију са контакт подацима; диплому о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о савладаном
програму обуке за педагошког асистента (уводни модул);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених,
потврду од некажњавању од надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеца од објављивања конкурса); доказ
о познавању српског језика и ромског језика (осим за кандидате који су образовање стекли на овим језицима). Сва
документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку ппроцену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба применом стандардизованих поступака. Пријаве послати на адресу: ОШ
„Паја Јовановић“, Школски трг 3, 26300 Вршац, са назнаком: Конкурс за радно место педагошки асистент. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона:
013/839-853.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник физике
са 70% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и
27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и чл. 3 тачка 8), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20 и 8/20) за извођење наставе физике: професор
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар
- медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер
професор физике и информатике, дипломирани физичар

- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар-професор физике и
хемије за основну школу - мастер, мастер професор математике и физике, мастер професор информатике и физике,
дипломирани физичар-информатичар, мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Влајковцу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1. тачка 1) и
2) и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19
и 6/20) и члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) за
извођење разредне наставе: професор разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник разредне наставе
за извођење наставе на румунском
језику у издвојеном одељењу у
Ритишеву
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1. тачка 1) и 2) и
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и
члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл.
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) за извођење разредне
наставе: професор разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу.

Чистачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове из Уредбе о коефицијентима за исплату плата запослених у јавним
службама и члана 44 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма: I степен
стручне спреме (завршена основна школа).
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да
зна српски језик, да зна српски и румунски језик (важи само
за радно месту наставника разредне наставе за извођење
наставе на румунском језику у издвојеном одељењу у
Ритишеву). Уз пријавни формулар за конкурс, кандидати
су дужни да доставе: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старијег од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
(не старије од 6 месеци) од надлежне полицијске управе
МУП-а. Уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
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Наука и образовање
одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или
факултету на румунском језику или уверење о положеном испиту из румунског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (важи само за радно место наставник разредне наставе за извођење наставе на румунском
језику у издвојеном одељењу у Ритишеву); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подношење
пријава упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Неблаговремене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично
или поштом на горе наведену адресу. Пријавни формулар
кандидати попуњавају на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ЗАЈЕЧАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник електрогрупе предмета
за време трајања четворогодишњег
мандата директора
Наставник предметне наставе биологија
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гл. РС“ 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, и 13/17), кандидати треба да испуњавају
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/12019, и 6/2020 - даље:
Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016,
2/2017, 04/2018 и 13/2018), као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка
3 Закона; да имају држављанство Републике Србије и да
знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Право
учешћа на конкурсу имају сви кандидати који испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020), а наведену потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, у
затвореној коверти достављају школи на наведену адресу,
са назнаком „За конкурс” или директно школи, сваког радног дана од 11 до 13 часова. Да би се пријава сматрала
потпуном, кандидат је дужан да уз пријаву достави сва
наведена документа, осим лекарског уверења, које прилаже само кандидат који буде изабран и доставља школи у
року од седам дана од дана пријема обавештења о избору,
а у супротном школа ће изабрати кандидата који је следећи
на листи. Документација: кандидати за наставника подносе
пријаву на конкурс у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса уз који се доставља потребна документација,
односно докази о испуњености услова за избор кандидата,
и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (овере-
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на фотокопија дипломе); извод из матичне књиге рођених,
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (уверење); доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе), краћу
биографију - CV. Фотокопије докумената која се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа. У поступку одлучивања о избору наставника комисија упућује кандидате на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Након пријема резултата психолошке процене,
конкурсна комисија у року од 8 дана сачињава листу кандидата који испуњавају све услове за рад на радним местима, са којима обавља разговор и у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима доноси решење о
избору кандидата. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на адресу: Техничка школа у Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком “За конкурсну комисију”. Доказ о испуњавању здравствених услова доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора раду. Информације о конкурсу
могу се добити телефоном: 019/422-876. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
Сечањ, Братства јединства бб

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача,
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године или на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање са звањем васпитач;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на
сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом
слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу: Братства јединства бб, 23240 Сечањ. Ближе информације се могу добити на телефон: 023/3841-672.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Чента, Чарнојевићева 17
тел. 023/899-002

Наставник технике и технологије
у другом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), члану 3 став 1 тачка 13
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020 и 8/2020), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе и то: 1. да има
одговарајуће високо образовање, те да има следећи
стручни назив за занимање за радно место: професор
техничког образовања, професор технике, професор
технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и
машинства, професор технике и машинства, професор
машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања
и васпитања, професор политехничког васпитања и
образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања и
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор технике
- мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и
информатике за електронско учење, мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког образовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог
члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара. 2. Да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за коју
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да је држављанин РС; 6. да зна језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1. одштампан примерак пријавног формулара који
се попуњава на званичној интернет страници Министарства, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. додатак дипломи или потврду високошколске
установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење
о држављанству; 5. извештај о извршеном лекарском
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прегледу доставља се пре закључења уговора о раду
од стране изабраног кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод из матичне књиге рођених. Кандидати са вишом стручном спремом достављају
потврду о заснованом радном односу на неодређено
време и о трајању истог у другој установи. Докази о
испуњености услова достављају се искључиво у папирној форми (пријаве поднете електронски неће се узимати у обзир), Фотокопије приложених докумената морају
бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија
од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“,
23266 Чента, Чарнојевићева 17.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Фаркаждин, Маршала Тита 2
тел. 023/386-8010

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и то 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 стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3.
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4
и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1.
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. биографију, 3. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци);
7. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на адресу: ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Фаркаждин, Маршала Тита 2, 23264 Фаркаждин, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем.
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ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник немачког језика и
књижевности
на одређено време,
са 44,44% радног времена

Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

УСЛОВИ: 1. да је канддат стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2009. године; 1а. да испуњава
услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања „Сл. гл. РС“ бр. 52/2011, односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10 и 11/12), професор математике, дипломирани
математичар, професор информатике-математике, дипломирани математичар-примењена математика, ипломирани
математичар-за рачуноводство и информатику, професор
математике и рачуноводства, дипломирани математичар
за математику економије -мастер математике, 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 конкурса подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити на адресу: Основна школа
„Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације можете добити на
телефон: 060/525-2118, секретар школе.

Пословни центри НСЗ

Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

УСЛОВИ: 1. да је кандидат пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће високо образовање: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/19) професор, односно дипл. филолог за немачки језик и књижевност, дипл.
професор немачког језика и књижевности, мастер филолог - главни предмет немачки језик, мастер проф. немачког језика и књижевности, главни предмет немачки језик,
дипл. филолог англиста - мастер, мастер проф. језика и
књижевности, мастер проф. предметне наставе - претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да се против кандидата не води кривични поступак - предаје кандидат приликом конкурисања, 5. да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: формулар за пријаву на конкурс, преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); диплому о стеченој стручној спреми
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености
услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити на адресу: Основна школа
„Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације на телефон:
060/525-2118, секретар школе.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

Спремачица
на одређено време
УСЛОВИ: 1) да је кандидат пунолетан; 2) да има завршену
основну школу (I степен); 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да се против
кандидата не води кривични поступак - подноси кандидат
прилиом конкурисања, 5) да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); сведочанство о завршеној основној школи
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености
услова из тачке 3 - лекарско уверење подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве на конкурс, са кратком биографијом и
потребном документацијом, доставити на адресу: Основна
школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на телефон: 060/5252-118, секретар школе.
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Наука и образовање

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
Клек, Васе Мискина 47
тел. 060/5252-118

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да је кандидат пунолетан; 2. да је стекао
одговарајуће високо образовање: IV степен стручне
спреме, медицинска сестра-васпитач, лица која су оспособљена са рад са децом јасленог узраста за радно место
медицинска сестра-васпитач; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да се против кандидата не води
кривични поступак; да има држављанство Републике
Србије. Кандидати достављају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оверена
фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености
услова из тачке 3. конкурса (лекарско уверење) подноси
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, са

потребном документацијом, доставити на адресу: Основна школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47,
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације можете добити на телефон: 060/525-2118, секретар
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23217 Александрово, Николе Тесле 29

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број - 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон и 6/2020) и то 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: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до

10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3. није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, 2. биографију, 3. оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (да није
старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Николе Тесле 29,
23217 Александрово, тел. 023/817-156, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

