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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.

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа                              3
Трговина и услуге                                5
Медицина                                         6
Индустрија и грађевинарство                             12
Култура и информисање                                13
Наука и образовање                                                13

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић, Славица Даниловић  

Одсек за издаваштво: Тамара Сарић 
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/3306-261 

Лектор: Бранка Тарбук novine@nsz.gov.rs, 
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ. 



Бесплатна публикација о запошљавању 314.10.2020. |  Број 903 |   Бесплатна публикација о запошљавању

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник 
РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у вези са чл. 
6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), 
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министар-
ство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, Нови 
Београд
Радно место које се попуњава:

1. Главни службеник за управљање 
системом бенефиција I

Одсек за бенефиције, Одељење за плате 
и бенефиције, Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.7.2.2 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места 
у Министарству унутрашњих послова

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

Опис послова: израђује, спроводи, прати и извештава 
о релазацији система бенефиција проистеклих из радног 
односа и радно-правног статуса; анализира и развија систем 
бенефиција проистеклих из радног односа и радно-правног 
статуса; учествује у изради нормативног оквира из области 
управљања системом бенефиција проистеклих из рад-
ног односа и радно-правног статуса; спроводи поступак, 
израђује нацрте управних и других аката из делокруга рада; 
прати прописе, праксу, ставове и мишљења, других органа 
и организацијаиз делокруга рада; сарађује са другим држав-
ним органима ради обављања послова из делокруга рада; 
даје предлоге за организационо и нормативно унапређење 
из делокруга рада; усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из праксе у области 
рада; припрема податке неопходне за израду нацрта и пред-
лога прописа и општих аката из делокруга рада; спроводи и 
прати примену законских и подзаконских прописа, интерних 
обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга 
рада; непосредно учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад у усло-
вима примене савремених средстава и метода; припрема и 
израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у 
складу са захтевима посла и степеном образовања; одла-
же, чува и архивира документацију у складу са прописима; 
обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак 
по налогу надређеног руководиоца.

Услови за радно место: стечено високо образовање по 
Закону о универзитету у трајању од најмање четири године 
или високо образовање стечено на студијама I степена - 
основне академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научних области у 
оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичке 
науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и 
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати нај-
мање 180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру наве-
дених образовно-научних поља.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у 
државним органима предвиђене законом, посебне услове 
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и 
на основу расположиве документације;
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тес-
том знања који садржи и питање у виду решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације (студија случаја); 

- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизо-
ваним психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа 
у референтној здравственој установи;
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у складу са опи-
сом посла радног места;
- познавање Закона о полицији у области људских ресурса, 
Закона о општем управном поступку и Закона о државним 
службеницима и других општих аката који регулишу прав-
на питања из области описа посла наведеног радног места.

Датум оглашавања: 09.10.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет страни-
ци Министарства унутрашњих послова, на огласној табли 
Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет 
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресур-
се, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд 
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јав-
ни конкурс за радно место главни службеник за управљање 
системом бенефиција I, р. бр. 08.7.2.2“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Јован Павловић, 011/274-0000, локал 402-68, у периоду од 
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов 
саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно пот-
писати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у 
складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из елек-
тронске базе података Централног регистра Фонда за пен-
зијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о 
радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат 
исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о 
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним облас-
тима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попу-
нити и својеручно потписати.

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, при-
ложeни докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које 
су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 27.10.2020. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

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

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентич-
но тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке, орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3).

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

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

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

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.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ОБРЕНОВЦУ

Обреновац, Александра Аце Симовића 9а
тел. 011/8722-482

Тужилачки помоћник - виши тужилачки 
сарадник у звању самостални саветник

2 извршиоца

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте под-
несака тужилачких одлука, узима на записник кривичне 
пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором 
и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама на правном факултету у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма на правном факултету у трајању од најмање четири 
године, положен правосудни испит и најмање две године 
радног искуства у правној струци после положеног пра-
восудног испита и потребне компетенције за ово радно 
место. Општи услови за запослење: да је учесник конкур-
са држављанин Републике Србије, да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности 
радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

У изборном поступку конкурсна комисија ће прове-
рити опште и посебне функционалне компетенције 
и понашајне компетенције, након чега ће комисија 
обавити разговор са кандидатима, по следећим 
фазама: Провера општих функционалних компетенција, и 
то: организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним тестом); дигитална писме-
ност (провера ће се вршити практичним радом на рачунару 
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); псловна 
комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).

Посебне функционалне компетенције које ће се 
проверавати у изборном поступку су: посебна функ-
ционална компетенција у области рада управе у јавном 
тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом и раз-
говором са кандидатом); посебна функционална компе-
тенција за радно место тужилачки помоћник - поседовање 
знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и 
других аката (провера ће се вршити писаним тестом и раз-
говором са кандидатом); посебна функционална компетен-
ција за радно место тужилачки помоћник - вештине упра-
вљања преткривичним поступком (провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом).

 Администрација и управа 
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Након провере општих и посебних функционалних 
компетенција спровешће се провера понашајних 
компетенција, и то: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет (проверу 
врши дипломирани психолог на основу интервјуа базира-
ног на компетенцијама).

Након провере понашајних компетенција Конкурсна коми-
сија ће обавити интервју са кандидатом који подразумева 
разговор са кандидатом у циљу процене (мотивације/за 
рад на радном месту и прихватања вредности државних 
органа). Све наведене компетенције Конкурсна комисија ће 
проверити у року од два месеца рачунајући од дана исте-
ка рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База 
питања за проверу општих функционалних компетенција 
биће објављена на интернет страници тужилаштва: https: 
//ob.os.jt.rs. О датуму и месту провере функционалних ком-
петенција кандидати ће бити накнадно обавештени, на 
начин на који су се одлучили да примају обавештења у вези 
са конкурсом. Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона. Кандидати који су освојили 
један бод у провери одређене компетенције, искључују се 
из даљег изборног поступка. 

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Алек-
сандра Аце Симовића 9а, Обреновац.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Основ-
но јавно тужилаштво у Обреновцу, Александра Аце Симо-
вића 9а, Обреновац, са назнаком: „За јавни конкурс”. 

Лица задужена за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Далиборка Новаковић, контакт телефон: 011/8722-
482.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Пријава на конкурс у државном органу садржи: подат-
ке о конкурсу; личне податке, адресу становања, телефон, 
електронску адресу, образовање, стручне и друге испите под-
носиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, 
податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног 
језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, 
добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, 
потребне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступци-
ма у државним органима. Пријава на конкурс може се подне-
ти путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Основног јавног 
тужилаштва у Обреновцу https: //ob.os.jt.rs или у штампаној 
верзији у просторијама Основног јавног тужилаштва у Обре-
новцу, Александра Аце Симовића бр. 9а, Обреновац. Прили-
ком пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. 
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у 
року од три дана од дана пријема пријаве на начин на који је 
у пријави назначио за доставу обавештења. Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу 
којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интер-
нет презентацији тужилаштва према шифрама њихове прија-
ве. Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс су: писани 
доказ о знању рада на рачунару. Кандидати који уз образац 
пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције дигитална писменост, осим 
ако конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не може 
да се прихвати као доказ којим се кандидат ослобађа провере 
ове компетениције.

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са (само они кандидати који су радили у државном орга-
ну); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); уверење о положе-
ном правосудном испиту. Кандидати који су успешно про-
шли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном 
року не приложе остале доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег 

изборног поступка. Докази се достављају на адресу наве-
дену у огласу. 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 овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни 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 судови-
ма, односно општинским управама. Доказе о испуњености 
услова за запослење који су садржани у службеним еви-
денцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат 
не изјави да ће сам доставити потребне доказе. Потребно 
је да се учесник конкурса у пријави на конкурс изјасни за 
коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган 
прибави податке о којима се води евиденција по службеној 
дужности или да ће то кандидат учинити сам. Документа о 
којима се води евиденција по службеној дужности су: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак, 
уверење да није осуђиван, уверење о положеном право-
судном испиту. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у 
Обреновцу: https: //ob.os.jt.rs.
Трајање радног односа: За наведено радно место радни 
однос се заснива на неодређено време.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

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. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање, на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији 
и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Обреновцу. 
Образац пријаве биће објављен на интернет страници 
Основног јавног тужилаштва у Обреновцу.

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ

11000 Београд, Кнегиње Љубице 5
тел. 011/202-5952, 011/202-5861

Саветник за испитивање пријава 
патената и малих патената и израду 

извештаја о претраживању за 
евиденционе послове

у Одељењу за машинство, 
електротехнику и општу технику у 

Сектору за патенте
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
машинског, електротехничког, рачунарског или грађевин-
ског инжењерства на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: води посебан управни поступак у управним 
стварима по пријавама патената и малих патената (кла-
сификује пријаве патената и малих патената, претражује 
и утврђује стање технике за пријаве патената, припрема 
пријаве патената за објаву, испитује услове за заштиту 
проналаска патентом, доноси одлуке у поступку заштите 
проналаска патентом, испитује услове за заштиту прона-
ласка малим патентом, врши испитивање признатог малог 
патента и доноси одлуке у поступку заштите проналаска 
малим патентом); пружа услуге информисања у области 
патентата (израђује све врсте извештаја о претраживању 
и припрема измене верзија Међународне класификације 
патената на српском језику из области машинства, елек-
тротехнике, физике, грађевинарства и опште технике); 
учествује у припреми стручног мишљења при доношењу 
решења у поступку по предлозима за оглашавање ништа-
вим патената и малих патената; ради на промоцији пра-
ва интелектуалне својине и даје стручна мишљења и 
објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Место рада: Београд. 

За радно место за испитивање пријава патената и малих 
патената и израду извештаја о претраживању за евиден-
ционе послове проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - област знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада управно-правни послови - 
општи управни поступак - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о патенти-
ма) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - базе података (Еспаценет база) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће 
се писмено (путем теста).

Саветник за испитивање пријава 
индустријског дизајна и послове 

дијагностификовања интелектуалне 
својине

у Групи за индустријски дизајн и ознаке 
географског порекла, у Сектору за знаке 

разликовања
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких, друштвено-хуманистичких наука или 
ИМТ студија на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање три године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: води посебне управне поступке: посту-
пак испитивања пријава индустријског дизајна, поступак 
по предлогу за упис промена у регистрима индустријс-
ког дизајна и води поступак по предлогу за оглашавање 
ништавим индустријског дизајна; израђује извештаје по 
захтевима трећих лица о постојању заштите индустријског 
дизајна (извештаје о претраживању); сарађује са другим 
органима и организацијама у циљу дијагностификовања 
интелектуалне својине; прати развој међународног систе-
ма заштите индустријског дизајна и одговарајуће прописе 
у земљи и иностранству и израђује студије, анализе и дру-
ге стручне материјале из области заштите индустријског 
дизајна; даје информације и пружа стручну помоћ о подно-
шењу домаћих и међународних пријава дизајна; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Место рада: Београд.

За радно место за испитивање пријава индустријског дизај-
на и послове дијагностификовања интелектуалне својине 
проверавају се следеће посебне функционалне компетен-
ције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - област знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада управно-правни послови - 
општи управни поступак - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Посебна функционална компетенција за оређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о правној 
заштити индустријског дизајна) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - базе података (Hague Express база) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће 
се писмено (путем теста).

Млађи сарадник за евиденционе послове
у Одсеку за управљање кадровима и 

опште послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научне области 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
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студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три годи-
не; положен државни стручни испит, најмање девет месе-
ци радног искуства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Опис послова: води кадровске и друге евиденције за пот-
ребе Завода и обавља послове социјалног, здравственог и 
пензијског осигурања државних службеника и намеште-
ника; учествује у изради извештаја на основу евиденција 
које води; води персонална досијеа запослених у Заводу 
и учествује у изради потврда запосленима из радног одно-
са; израђује месечне извештаје у вези са структуром и 
бројем државних службеника и намештеника за Службу за 
управљање кадровима; припрема и врши унос података о 
запосленима у Регистар запослених; учествује у обављању 
послова за потребе спровођења поступка набавки и води 
евиденцију о спроведеним поступцима јавних набавки; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Место рада: Београд.

За радно место за евиденционе послове проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - област знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада студијско-аналитичких посло-
ва - прикупљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког испитивања и анали-
зирања доступних информација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада - област знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада административни послови - 
израда потврда и уверења о којима се води службена еви-
денција - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон 
о државним службеницима, Посебни колективни уговор за 
државне органе) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).

ОСТАЛО: 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 изборном поступку 
проверавају се опште функционалне компетенције, и то: 
организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); дигитална писменост - провераваће 
се решавањем задатака (практичним радом на рачунару); 
пословна комуникација - провераваће се путем симулације 
(писмено). Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције дигитална писменост, ако поседује-
те важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне про-
вере. Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs. Информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет презентацији 
Завода за интелектуалну својину, www.zis.gov.rs.

Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова 
и интервјуа базираном на компетенцијама. 

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - листу „Послови”. Пријава на јав-
ни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима и 
Завода за интелектуалну својину или у штампаној верзији 
у писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње 

Љубице 5. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
сиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на 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); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству 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 општина-
ма 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 општинској управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између оста-
лог, прописано да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у служ-
беним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

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 наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адресу Завода 
за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкур-
са 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 5. новембра 2020. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама. Провера општих 
функционалних компетенција, посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Раз-
говор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода 
за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у 
својим пријавама.

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса 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.

Трајање радног односа: За сва радна места заснива се 
радни однос на неодређено време. Лица која су задуже-

на за давање обавештења: Тамара Стевановић, 011/2025-
952 и Владимир Танкосић, 011/2025-861, од 10.00 до 13.00 
часова.

Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну 
својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

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 који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног испита. 
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни служ-
беник 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 непот-
пуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Завода. Овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији и огласној табли Завода за инте-
лектуалну својину, на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интер-
нет 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.

                                              Трговина и услуге

„DRAMIĆANIN GROUP“ DOO
Крагујевац

тел. 065/872-84-03

Радник у кухињи
3 извршиоца

Опис посла: рад у кухињи и продаја.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
смер, радно искуство није неопходно. Кандидати могу да се 
јаве послодавцу на контакт телефон: 065/872-84-03, најкас-
није до 02.11.2020. године.

„ТИС МИТРОВИЋ“ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб

тел. 063/114-23-36
е-mail: nikola.glisic@tismitrovic.co.rs

Трговац/продавац у малопродаји
место рада: Београд - Вождовац, 

Раковица, Чукарица и Нови Београд
8 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство; рад у сменама. Трајање конкурса: до 
30.10.2020. године. Кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон или своје пријаве да доставе путем мејла. Особа 
за контакт: Никола Глишић.

ВАСО ПОПОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ГОТОВИХ ЈЕЛА

„ТАЛИЈА-КЕТЕРИНГ ПЛУС“
31315 Златибор, Обудојевица бб

Продаја готових јела
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, продавац. Осо-
ба за контакт: Васо Поповић, 064/121-9827. Рок за пријаву 
на оглас: до 05.11.2020. године. 

Администрација и управа / Трговина и услуге



   |  Број 903 | 14.10.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

ECOTRADEBG DOO
18000 Ниш, Страхинића Бана 3

тел. 018/523-594

Руководилац Сектора промета 
медицинским потрошним материјалом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: економске, технолош-
ке или медицинске (стоматолошке) струке; радно искуство: 
минимум три године на руководећим местима; возачка доз-
вола Б категорије; познавање рада на рачунару (Microsoft 
Office); пожељно познавање енглеског језика. Заинтересо-
вани кандидати се јављају на контакт телефоне: 018/523-
594 и 064/862-5050.

„BOSSX“ DOO
Ужице, Димитрија Туцовића 27/2

e-mail: serbiatvnet@gmail.com
тел. 061/5500-550

Маркетинг
извршилац на терену, на одређено 

време, место рада: на територији целе 
Републике Србије

29 извршилаца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 3 
месеца на пословима у области маркетинга. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
послати радну биографију на имејл-послодавца или га 
контактирати путем телефона, особа за контакт: Предраг 
Марковић.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој делатности - спец. 

оториноларингологије
пробни рад од 2 месеца, 

за рад у Специјалистичко-
консултативној служби, Одељење за 

оториноларингологију

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испи-
ту из оториноларингологије, фотокопију решења о упису у 
Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад - лиценце, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за радиолошку, 
ултразвучну и лабораторијску 

дијагностику, Одељење за 
лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачу-
нару, возачка дозвола Б категорије - активан возач, радно 
искуство шест месеци у звању лабораторијског технича-
ра. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о средњој медицинској школи, смер лабо-
раторијски техничар, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад (лиценце) или 
решења о упису у комору, фотокопију возачке дозвола Б 
категорије - активан возач, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на раз-
говор и проверу стручног знања, што може бити важно за 
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати 
поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу ДЗ Раковица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академ-
ским студијама по прописима који уређују високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању магистар фармације - медицински 
биохемичар. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому 
о завршеној траженој школи, уверење о стручном испи-
ту, лиценцу, доказ о радном искуству, кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе 
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

тел. 016/843-345 

Електротехничар - електроничар
за рад у одељењу хемодијализе, са 

скраћеним радним временом
УСЛОВИ: завршена средња електротехничка школа, 
образовни профил: електротехничар, као и обука за рад 
на апаратима, уређајима и опреми за хемодијализу. Кан-
дидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене 
фотокопије дипломе о завршеној електротехничкој шко-
ли, образовни профил: електротехничар, потврду о завр-
шеној обуци за рад на апаратима, уређајима и опреми за 
хемодијализу, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и потврда да се против лица не води суд-
ски поступак и да није осуђивано. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама, 
на адресу: Дом здравља Лебане, 16230 Лебане, Цара 
Душана 70, Правна служба, са назнаком „За оглас - елек-
тротехничар - електроничар“. Рок за пријаву кандидата је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Болничка 65

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник
у Одељењу финансијско-

рачуноводствених послова
Опис посла: израђује документацију за подношење порес-
ким службама и другим органима и службама, припрема 
податке, извештаје и информације о финансијском посло-
вању, обрађује захтеве за плаћање по различитим осно-
вама, води помоћне књиге и евиденције и усаглашава 
помоћне књиге са главном књигом, евидентира пословне 
промене, припрема документацију за усаглашавање пот-
раживања и обавезе, контролише електронске налоге за 
плаћање и аутоматске налоге за књижење, води књиго-
водство основних средстава и ситног инвентара и обавља 
друге послове утврђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у установи.

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама из 
области економије у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на студијама економског смера у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, знање рада на рачу-
нару и најмање 3 године радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву, као доказе о испуњавању 
услова из огласа, подносе следећа документа: оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми 
и доказ о радном искуству у струци. Рок за подношење 
пријава са краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова је 8 дана од дана објављивања огласа на 
сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се 
подносе поштом на адресу: Апотекарска установа Лозни-
ца, Лозница, Болничка 65, са назнаком: „За оглас“. Непот-

пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Критеријум за избор извршиоца је интервју - разговор са 
кандидатом и рад на пословима буџетског рачуноводства.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Портир/чувар
на одређено време, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање или основно 
образовање и најмање дванаест месеци радног искуства у 
наведеном звању, минимум 6 месеци радног искуства на 
пословима портир/чувар. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе, за послове портир/чувар.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, овере-
ну 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, ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, уверење да се не води кри-
вични поступак и уврење да није осиђиван, 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 при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити 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 публикацији „Послови“. Пријаве 
слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа болница 
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Мла-
ви или доставити лично у Правну службу Опште болнице 
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узети у разматрање при избору 
кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, радно искуство минимум 1 година у раду са пацијен-
тима у служби за здравствену заштиту одраслих. Сви кан-
дидати морају испуњавати опште услове за заснивање 
радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС 
и 137/17 и 95/2018-аутентичко тумачење) и посебним про-
писима везаним за јавне службе; уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); доказ да се против канида-
та не води кривични поступак, односно да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење суда не старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати 
за радно место подносе доказе о испуњености општих и 
посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не 
старијим од шест месеци, уз краћу биографију са пропрат-
ним писмом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа на огласној табли Дома здравља „Др 
Милорад Влајковић“ Барајево, односно на интернет стра-
ницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево 
и Националне службе за запошљавање. Пријаве на оглас 
могу се поднети лично или на писарници Дома здравља 
„Др Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска 91, сваког 
радног дана од 07 до 15 часова или послати препоручено 
поштом на адресу са назнаком: „За оглас - доктор меди-
цине“.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар
општег смера, на одређено време, 

замена за време трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар (IV степен стручне спреме), положен стручни 
испит. Кандидат мора да поседује психофизичку и здрав-
ствену способност за рад под посебним условима рада и 
сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и са тачно наведеним рад-
ним местом за које кандидат конкурише; извод из матичне 
књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако 
је извршена промена презимена); диплому о завршеној 
школи наведеној у условима за заснивање радног односа 
и сва четири сведочанства; потврду о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице; извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање; решење или лицен-
цу. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и документа којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин 
или послати на адресу: Општа болница Параћин, 35250 
Параћин, Мајора Марка 12, у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за рад прили-
ком заснивања радног односа. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се обратити 
на телефон 035/8155-101.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Оглас објављен 26.08.2020. године у публикацији 
„Послови“ (страна 22), поништава се у целости за 
доктора медицине, за потребе Клинике за интерну 
медицину, на одређено време до повратка запосле-
ног са дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130 локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Возач
у хитној медицинској помоћи

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; да је кандидат пуно-
летан; возачка дозволе Б категорије. Потребна документа: 
биографија; фотокопија личне карте; оверена фотокопија 
дипломе о стручној спреми; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена 
фотокопија возачке дозволе; лична радна дозвола (уко-
лико је кандидат страни држављанин). Оригинали извода 
из матичне књиге рођених и уверења о држављанству или 
оригинали чије се фотокопије оверавају не смеју бити ста-
рији од 6 месеци. Оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми не сме бити старија од 6 месеци. Изабрани кан-
дидат је обавезан да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. Пријаве у 
затвореној коверти послати или доставити лично на адре-
су: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша 
Обреновића 1, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс 
за заснивање радног односа за радно место возача у хитној 
медицинској помоћи”. На полеђини коверте обавезно напи-
сати име и презиме кандидата. Све додатне информације 
се могу добити на телефон: 034/6841-130 локал 113 или 
путем мејла: dzbatocina@mts.rs. Трајање огласа: 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/366-530

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време од 1 године, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа и стечено звање стоматолошке 
сестре - техничара; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са 
биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у надлежну комору; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних 
уколико је дошло до промене презимена; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; уве-
рење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 
месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван, не старије од 6 месеци. Пријава се објављује и оглаша-
ва код Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Конач-
ну одлуку доноси директор. По завршеном конкурсу предата 
документа се неће враћати кандидатима. Изабрани канди-
дат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати и фотокопију лич-
не карте. Пријаве на оглас слати на адресу: Завод за стома-
тологију Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 32.

Доктор стоматологије
на одређено време, до повратка одсутног 

запосленог на рад
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: VII степен стручне спреме; завршен 

медицински или стоматолошки факултет и стечено звање 
доктора стоматологије; положен стручни испит; лицен-
ца или решење о упису у именик коморе. Заинтересова-
ни кандидати подносе следећу документацију: пријаву на 
оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у именик коморе; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или 
венчаних уколико је дошло до промене презимена; оверену 
фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; уверење суда да се не води кривични поступак, не ста-
рије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван, не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: Конкурс се објављује и на интернет страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за доно-
шење одлуке о пријему. Коначну одлуку доноси директор. 
По завршеном конкурсу предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове 
које ће обављати и фотокопију личне карте. Пријаве на 
оглас слати на адресу: Завод за стоматологију Крагујевац, 
34000 Крагујевац, Змај Јовина 32.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“

11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс: 026/516-504

e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
Опис послова: одговоран је за чистоћу у просторијама 
Дома здравља. Требује потребан материјал за одржавање 
чистоће од главне медицинске сестре Дома здравља. Одр-
жава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здрав-
ствена делатност. Одржава хигијену у административним 
просторијама. Одржава хигијену у заједничким просторија-
ма Дома здравља. Одговоран је за избацивање смећа на 
одговарајуће место. Обавља и послове на уређењу дво-
ришта Дома здравља. Обавља послове прања, пеглања 
и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе Дома 
здравља. Врши одабирање и селекцију рубља пре и после 
прања, врши слагање рубља, сортирање рубља, врши 
мање крпљење рубља. Рукује машином за прање веша, по 
завршеном прању веша исти суши. Стара се о одржавању 
хигијене у перионици и помоћним просторијама. Прима 
потрошни материјал од одговорних радника и стара се о 
рационалном коришћењу материјала. Дужна је да на време 
пријави кварове који се десе на машинама главној меди-
цинској сестри. Обавља и послове на уређењу дворишта 
здравствене амбуланте, а у зимском периоду ложи котао 
за парно грејање. Ради и друге послове по налогу главне 
медицинске сестре, којој је и одговорна за свој рад. 

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља „Др Милан - Бане Ђорђевић“ Вели-
ка Плана; II степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију доказа о завршеном основном 
образовању; фотокопију или очитану личну карту (уколико 
је у питању лична карта са чипом), фотокопију уверења о 
држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, кратку биографију, адресу и контакт број телефона. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефо-
ном и траженим документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса и назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос на неодређено време за радно место спремач/
спремачица просторија у којима се пружају здравствене 
услуге“, предају се непосредно у просторијама секретарија-
та ДЗ „Др Милан - Бане Ђорђевић”, 11320 Велика Плана, 
Милоша Великог 110 или путем поште на наведену адресу. 
Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које је расписан 
оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у 
радни однос. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава, објављена на огласној 
табли Дома здравља и прослеђена кандидатима.

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД - МИКА ПАВЛОВИЋ“

22320 Инђија, Српскоцрквена 5
тел. 0225/561-282, факс: 510-035

e-mail: dzindjija@neobee.net

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу

у здравственој станици Бешка
Опис послова: ради на унапређењу здравља деце и омла-
дине; обавља систематске, контролне и друге прегледе 
школске деце; организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља, раном откривању болести и благо-
временом лечењу деце и омладине; врши дијагностику и 
благовремено лечење школске деце; спроводи превен-
тивне мере предвиђене планом рада службе; спроводи 
вакцинисање деце према календару вакцинације; обавља 
прегледе ученика завршног разреда осмогодишње школе, 
ради утврђивања способности ради даљег школовања за 
одређено занимање; ради на едукацији деце; учествује у 
процесу акредитације; обавља и друге послове изабра-
ног лекара у складу са важећом законском регулативом; 
обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по 
налогу непосредног руководиоца, односно директора. 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање медицинске струке почев од 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, 
у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, 
у складу са Правилником о специјализацијама и ужим спе-
цијализацијама здравствених радника и здравствених сарад-
ника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; општа 
здравствена способност за рад; познавање рада на рачунару; 
потребно радно искуство: најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту; потврда о радном 
искуству након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак због кривичног дела за које се гони по службе-
ној дужности (не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
(подноси кандидат који буде примљен у радни однос); 
кратку биографију. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ству здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
документима којима се доказује испуњеност услова огла-
са доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас”, 
на адресу: Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“, 
22320 Инђија, Српскоцрквена 5.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

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

Виша медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска сес-
тра), VI степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној вишој/високој струковној школи, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или 
решење о упису у комору, фотокопију личне карте, крат-
ку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
због повећаног обима посла, у трајању 

од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној основној школи, фотокопију личне карте, крат-
ку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КАТАРИНА МАНИЋ ПР
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА 

„МАНИЋ 1991“
11000 Београд, Скадарска 22

тел. 064/1774-917
e-mail: info@manicdental.rs

Стоматолошка сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сес-
тра; енглески језик - почетни ниво, основна информатич-
ка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пробни 
рад. Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на 
горе наведену имејл-адресу. Рок за подношење пријава 
је 30 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар 
у интензивној нези нивоа 3, Одсек 

неонаталне интензивне неге и терапије, 
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства.

Опис послова: планира услуге процеса здравствене неге 
и подршке пацијенту, у складу са праксом и стандарди-
ма савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију и у електронској форми, над-
гледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у 
евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне 
кораке у спровођењу истог; прикупља, контролише и 
врши упис здравствено-статистичких извештаја; прати и 
врши унос показатеља здравствене заштите; спроводи 
активност стручног усавршавања у области здравствене 
неге; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција, основне и специфичне мере, контролу изо-
лације, прати рад апарата и монитора како би на време 
уочила уколико дође до њиховог квара; прати рад апа-
рата за терморегулацију (беби терм и инкубатори), учест-
вује активно са лекаром у следећим процедурама: пријем 
неонаталног пацијента, хитан пријем витално угроженог 
пацијента, пријем пацијента из операционе сале, пре-
мештај пацијента на друго одељење или установу, отпуст 
пацијента, отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и пре-
мештај у клинчку капелу; по налогу лекара узима мате-
ријал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, 
хематолошке, паразитолошке анализе, обележава епри-
вете и брине се о времену слања; пунктира периферне 
артеријске и венске крвне судове у циљу узимања узо-
рака крви за анализе, обележава епривете и брине се о 
времену слања; узима капиларне узорке крви за анализе 
које захтевају капиларни узорак крви, обележава епри-
вете и брине се о времену слања; узима узорак крви за 
требовање, попуњава налепницу, прикључује оридинира-
ну крв и деривате крв, припрема пацијента и материјал и 
асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље 
узорке на тражене прегледе, самостално успоставља 
периферни венски пут, брине о проходности, превен-
цији инфекције, посматра изглед места убода, припрема 
пацијента и материјала и асистира лекару у пласирању 
централне артеријске или венске линије, прати изглед 
убодног места, обавља мерење виталних параметара у 
тачно одређеним временским интервалим, по потреби 
и чешће. Евидентирање вредности у медицински доку-
ментацију. Параметри који се прате: температура, пулс, 
тензија, дисање, сатурација кисеоником и успостављање 
мониторинга, препознавање погорсања стања пацијента 
у респираторном, кардиоваскуларном и циркулаторном 
смислу, обавеставање лекара и уцествовање у даљим 
процедурама, успостављање и працење инвазивног 
мониторинга, артеријског и централног венског притиска, 
одрзавање линија, постављање трансдјусера, свакоднев-

но мерење и праћење телесне тежине и дужине и телес-
них обима. Успостављање и мониторниг End Ekspiratornog 
угљен диоксида. Успостављање, постављање електрода 
и мониторниг перфузије церебралне и реналне (НИРС). 
Прати пацијента са пејсмејкером. Спроводи мониторинг 
апнеје пацијента. Спроводи свакодневну негу пацијената. 
Пласира и уклања: назогастричну, орогасатричну, Шер-
вудову сонду, прати добијени садржај и количину, еви-
дентира и брине о проходности сонде. Пласира и уклања 
уринарни катетер, прати добијени садржај и његову 
количину, евидентира и брине о проходности катетера. 
Пласира и уклања ректални катетер, прати добијени 
садржај и количину, евидентира и брине о проходности 
катетера. Спроводи и прати исхрану (пероралну, преко 
ГС, ПЕГ-а), евидентира количину унетих материја. При-
према и прикључује тоталну или парцијалну паренте-
ралну исхрану интравенским путем, прати толеранцију. 
Припрема и апликује испланирану интравенску инфузи-
ону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и 
ентералним пумпама. Припрема и апликује: интравенску, 
интрамускуларну, субкутану, интрадермалну, пер ос, пер 
ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на исту. 
Припрема и апликује цуросурф преко ЕТ тубуса. Учест-
вује у кардио пулмоналној реанимацији пацијента. При-
према и даје ургентну терапију. Прати количину, изглед и 
фреквенцију елиминације (урин, столица) и евидентира. 
Учествује у преоперативној припреми пацијента. Учест-
вује у постоперативној нези пацијента. Обавља негу и 
превијање хируршке ране у асептичним условима, пра-
тити крварење и дренажу (количину и изглед). Асистира 
при постављању и превијању торакланиг дрена и прати 
количину и изглед дренираног садржаја. Учествује у нези 
терминалних пацијената и пружа неопходне информације 
за чланове њихове породице. Асистира лекару при пла-
сирању ЕТ тубуса, трахеалне каниле. Пласирање и нега 
орофарингеалног airway-а. Припрема апарата за вентила-
цију и прати подешене параметре. Прати стање детета на 
високофреквентној вентилацији. Прати стање детета на 
механичкој вентилацији са азот моноксидом. Прати стање 
пацијента на BABL CPAP-у. Самостално одржава проход-
ност дисајних путева. Самостално одржава проходност ЕТ 
тубуса, трахеалне каниле у асептичним условима. Само-
стално примењује оксигенотерапију. Асистира лекару при 
бронхоскопији и прати стање по завршетку. Спроводи 
физикалну терапију и перкусиону дренажу, својим радом 
спречава настанак декубита, контрактура и респиратор-
них пнеумонија. Самостално примењује оридинирану 
клизму. Процена бола, давање оридинираних аналге-
тика и примена не фармаколошких метода аналгезије. 
Давање наркотика интравенским путем и вођење књиге 
наркотика. Процена неуролошког стања пацијента. Асис-
тирање при пласирању дрена за перитонеалну дренажу 
и извођење перитонеалне дијализе. Постављање елек-
трода за аЕЕГ и успостављање континуиораног праћења. 
Учествује у спровођењу свих дијагностичких процедура 
(рендген, ултразвук, пасаза, иригографија МР, ЦТ,...). 
Придржава се и спроводи кућни ред установе. Учествује 
на семинарима и скуповима и активно уводи млађе колеге 
у рад. За свој рад непосредо је одговоран главној меди-
синској сестри/техничару и руководиоцу организационе 
јединице. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти, на адресу: Универзитетска 
дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - тех-
ничара на одређено време по основу замене до повратка 
радника са боловања - 1 (један) извршилац“. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: 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 послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се примају. Оглас је објављен и на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије и на сајту 
клинике. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

 Медицина

Национална служба
за запошљавање
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Референт уписа болесника
за потребе Одељења фактурисања са 
уписом болесника Службе за правне 

и економско-финансијске послове, на 
одређено време од 12 месеци, пробни 

рад од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о унутрашњој организацији са система-
тизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). Уколико иза-
брани кандидат не достави горе наведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
На радне односе засноване по окончаном конкурсу при-
мењиваће 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. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је 
објављен и путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Ауто-механичар
на одређено време због повећаног обима 

посла, најдуже до краја календарске 
године

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутен-
тично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Заводу. Посебни услови: V или III степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: послови 
ауто-механичара у складу са Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац. Заинтересовани кандида-
ти подносе следећа документа у оригиналу или овереној 
копији: диплома средње школе (V/III степен); уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); фотокопија радне књижице или 
други доказ о радном искуству; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 
месеци; докази о додатном стручном образовању или оспо-

собљености (уколико их кандидат поседује); возачка доз-
вола Б категорије; кратка биографија, са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који се јаве на оглас, могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено) на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос - 
радно место ауто-механичар“.

Возач
санитетског возила за санитетски превоз 
и превоз на хемодијализу, на одређено 

време због повећаног обима посла, 
најдуже до краја календарске године

2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутен-
тично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Заводу. Посебни услови: IV или III степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: послови 
возача санитетског возила за санитетски превоз и превоз 
на хемодијализу у складу са Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац. Заинтересовани кандида-
ти подносе следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: диплома средње школе (IV/III степен); уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); фотокопију радне књижице 
или други доказ о радном искуству; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; докази о додатном стручном образо-
вању или оспособљености (уколико их кандидат поседује); 
возачка дозвола Б категорије; кратка биографија, са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено) на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - 
радно место возач санитетског возила“.

Пројектант информационих система и 
програма

на одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до краја календарске 

године
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 
95/18 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени 
Правилником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова у Заводу. Посебни услови: VII/1 степен стру-
чне спреме, најмање три године радног искуства. Опис 
послова: послови пројектанта информационих система и 
програма у складу са Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу за хитну меди-
цинску помоћ Крагујевац. Заинтересовани кандидати под-
носе следећа документа у оригиналу или овереној копији: 
диплома електротехничког факултета (VII/1 степен); уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 

промене презимена кандидата); фотокопија радне књи-
жице или други доказ о радном искуству; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це), не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их кандидат 
поседује); кратка биографија, са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на интернет презента-
цији Министарства здравља РС и интернет презентацији 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште 
у затвореној коверти (препоручено) на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос - радно место пројектант информационих система 
и програма“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

за потребе Одсека за безбедност и 
здравље на раду Одељења за правне 

послове Службе за правне и економско-
финансијске послове, на одређено време 
на период од 12 месеци због повећаног 
обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан 
услов за заснивање радног односа за послове је: рад-
но искуство у здравственој установи терцијарног нивоа 
здравствене заштите у области заштите, безбедности и 
здравља на раду. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту на пословима заштите од пожара; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волон-
терском стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
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Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Кра-
гујевац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место __________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Референт писарнице
за потребе Службе за правне и 

економско-финансијске послове, на 
одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од 
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу 
у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (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 канди-
дат не достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти 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 је објављен 
и путем сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6

тел. 037/3751-148

Медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи, на 

одређено време ради замене запосленог 
одсутног са рада због привремене 

спречености за рад, до његовог 
повратка, за рад у Одељењу хитне 

медицинске помоћи, Одсек здравствене 
заштите

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време ради 

замене запослене одсутне са рада 
услед привремене спречености за рад, 
до њеног повратка, за рад у Одељењу 

за здравствену заштиту одраслог 
становништва

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати 
и посебне услове утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. 
Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа су: 
средње образовање, општи смер, положен стручни испит, 
лиценца. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара, фотокопију личне карте, уверење 
о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива рад-
ни однос; уверење надлежног суда да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага, уверење надлеж-
не полицијске станице да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене 
податке, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић”. Рок за 
подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у службеном публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и на сајту Министарства 
здравља, сајту и огласној табли Дома здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Пријаве послати поштом на горнаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место медицинске сестре/теничара” или пре-
дати лично преко писарнице ДЗ „Др Добривоје Гер. Попо-
вић” радним данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, за рад у амбуланти 
„Уједињене нације”, Службе опште 

медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратака на рад, за рад у амбуланти 

Велики Шиљеговац, Служба опште 
медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору.

3. Спремачица
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратака на рад, за рад у просторијама 
у којима се пружају здравстве услуге, у 
Одсеку за одржавање хигијене објеката 

и простора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
основно образовање.

Кандидати за радна места 1, 2 достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Кандидати за радно место 3 достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о основном образовању; 
изјаву да су здравствено способни за послове за које подно-
се пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад у Одељењу 

операционе сале у Сектору за хируршке 
гране медицине, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог 

на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Одељењу за стационарно лечење 
у Служби за педијатрију, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријс-
ког смера, IV степен; стручни испит, лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систематизацији посло-
ва Опште болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад у Одсеку 

порођајне сале у Служби за гинекологију 
и акушерство с неонатологијом, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог на неплаћеном 

одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушер-
ског смера, IV степен; стручни испит, лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова Опште болнице Крушевац.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство 
у Служби за економске послове при 

Заједничким немедицинским пословима, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару. Опис послова: према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

5. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: основна школа. Опис послова: према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

6. Техничар одржавања одеће
за рад у Одељењу за третман 

медицинског отпада и вешерај у Служби 
за техничке, помоћне и друге послове 

при Заједничким немедицинским 
пословима, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

 Медицина
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УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

Кандидати за радна места 1, 2, и 3 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 4 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), изјаву или 
доказ о познавању рада на рачунару.

Кандидати за радна места 5 и 6 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли; фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: 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. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком 
„За оглас“ са називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, а на наведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Биолог - молекуларни биолог
у Одељењу за израду хранљивих 

подлога у Центру за микробиологију, 
на одређено време до 12 месеци, због 

повећаног обима посла
Опис послова и радних задатака: учествује у организацији 
и изради хранљивих подлога, боја, раствора, пуферизова-
них и комбинованих. Врши модификацију хранљивих под-
лога и уводи нове. Врши контролу над израдом хранљивих 
подлога, боја, раствора, сложених пуферизованих и комби-
нованих. Контролише прање лабораторијског посуђа и сте-
рилизацију. Учествује у организацији едукација и тренинга 
за лабораторијско особљe из делокруга свога рада. Контро-
лише примену система квалитета. Учествује у планирању 
захтева за набавку потребних средстава за рад Одeљења. 
Учествује у изради стандардних оперативних процедура 
из области рада Одељења. Контролише примену система 
квалитета и сарађује са надлежним интерним и екстерним 
субјектима. Учествује у процесу третмана и стерилизације 
инфективног отпада Института. Учествује у обављању кон-
троле одржавања и сервисирања опреме на Одељењу. 
Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по 
налогу шефа Одељења и начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, у складу са законом, 
знање енглеског језика, знање рада на рачунарима, позна-
вање система контроле квалитета, организационе способ-
ности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, 11000 Београд, Др 
Суботића 5, са назнаком „За конкурс - биолог/молекулар-
ни биолог“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање, на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић 
Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар / санитарно-
еколошки инжењер

у Одсеку за логистику Центра за 
хигијену и хуману екологију, на 

одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: обавља послове узорко-
вања супстанци, материјала, предмета, производа, хране и 
воде, оброка, медијума животне средине. У раду користи 
опрему за коју је овлашћен и за чије је одржавање одго-
воран. Учествује у одређивању места узорковања, обавља 
одговарајућа мерења на терену, конзервисање и други 
одговарајући третман узорака на терену. Води записе о 
узорцима, обављеним мерењима, условима околине, ста-
ра се о чувању и транспорту узорака. Израђује и издаје 
извештаје о узорковању. Учествује у интерној контроли 
квалитета узорковања као и ПТ/МЛИ активностима, изради 
валидација/верификација/вредновања мерне несигурнос-
ти метода за које је овлашћен. Прати стручна достигнућа 
из своје делатности. Спроводи мере дезинфекције, дезин-
секције и дератизације. Учествује у вођењу евиденција 
Одсека. Обавља друге послове и задатке из делокруга рада 
Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама 
првог степена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању, знање енглеског језика, познавање 
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије (активан 
возач), организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић - Батут“, 11000 Београд, Др Суботића 5, 
са назнаком „За конкурс - виши санитарни техничар/сани-
тарно-еколошки инжењер“. Само ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“, на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит за звање 
доктора медицине и поседовање лиценце или решења 
о упису у комору. Потребна документација: пријава на 
конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе 
медицинског факултета, оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија, 
не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије 
од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 10 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и 
потребном документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са 
назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ 
редни број __________”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Програмер - инжењер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области рачунарске 
технике и пословне информатике: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБа, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на студијама у трајању од три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова - шеф одсека
УСЛОВИ: VII степен стгручне спреме - високо образовање 
из области правне науке: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005; на основним сту-
дијама у трјању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005; знање рада на 
рачунару; положен правосудни испит; најмање 5 година 
радног искуства.

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу, 

на пријему биолошког материјала
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средње медицин-
ско образовање: средња медицинска школа, смер општи; 
положен стручни испит; лиценца; најмање шест месци рад-
ног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: потписану пријаву на оглас; доказ о стручној 
спреми/образовању; доказ о испуњености осталих услова у 
зависности од радног места. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без потпи-
са и пријаве без документације, неће се разматрати. Прија-
ве слати на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 
потребе Службе за продужено лечење 
и негу, на одређено време до повратка 
запослене са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо образовање: 
на студијама првог степена (основне струковне/академске 
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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
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 пре-
зимена). 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 опдељењима, 
за потребе Службе за неурологију, на 

одређено време до повратка запослене 
са трудничког, породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
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документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва са 
кућним лечењем и негом у амбуланти 

Памбуковица
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет; положен стручни испит; да је кандидат 
држављанин Републике Србије. Заинтересовани канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност услова огла-
са (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом 
Здравља Уб, Добросава Симића 1, 14210 Уб. Рок за подно-
шење пријаве је 10 дана од дана објављивања.

                       Индустрија и грађевинарство

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО
 И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

19210 Бор, Зелени булевар 35
тел. 030/436-826

Дипломирани грађевински инжењер
Одсек - конструктивни, на одређено 
време на период до годину дана, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

2 извршиоца
Опис послова: израда пројектне документације индус-
тријских објеката; статички прорачун челичних и бетонских 
конструкција; израда комплетне радионичке документа-
ције са детаљима веза; израда планова оплата и армирања 
бетонских елемената. 

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, заин-
тересована лица треба да испуњавају и следеће услове: 
висока стручна спрема, да имају завршен грађевински 
факултет, смер - конструктивни; рад у софтверима: Tower, 
Advance-steel (или Метал студио), Armcad, Ms Office; пожељ-
но да имају лиценцу инжењерске коморе Србије (лиценца 
310); да имају радно искуство минимум 3 године на истим 
или сличним пословима; да имају способност самосталног 
сагледавања пројектно-техничке документације објекта.

ОСТАЛО: Краћу радну биографију (CV) са потребном доку-
ментацијом и доказима о испуњавању услова конкурса 
заинтересована лица могу доставити Правно-економским 
пословима Института за рударство и металургију Бор, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, лично или 
поштом на адресу: Институт за рударство и металургију 
Бор, Зелени булевар 35, 19210 Бор, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

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 канди-
дата поштом на горе наведену адресу, имејл или на број 
телефона. Рок за пријављивање 30.10.2020. године.

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО
11250 Београд, Железник, Томе Буше 14

тел. 011/6580-586
e-mail: office@czr.rs

Центар за рециклажу д.о.о. је водећа регионална компа-
нија за сакупљање, прераду и промет металног отпада, као 
и унутрашњу и спољну трговину. Компанија је основана 
1982. године и протеклих година прерасла је у лидера у 
регији за сакупљање и рециклирање секундарних сиро-
вина. Поседује валидне дозволе за збрињавање металног 
отпада (за сакупљање, транспорт, складиштење и трет-
ман отпада). Такође, поседује међународне сертификате 
који гарантују квалитет пословања у три области: ИСО 
9001 система менаџмента квалитетом, ИСО 14001 система 
животном средином и ОХСАС 18000 заштиту и безбедност 
на раду.

Због повећаног обима посла у регионалном центру 
Београд потребан радник за позицију: 

Ауто-механичар

УСЛОВИ: средња школа ауто-механичарски смер, радно 
искуство на истим или сличним пословима најмање 1 годи-
на. Опис посла: свакодневно врши преглед возила и рад-
них машина у циљу превентивог одржавања и смањења 
кварова и обавља послове одржавања и поправке возила и 
радних машина; стара се о поузданом раду возила и радних 
машина и ради на њиховом превентивном и текућем одр-
жавању; стара се о техничкој исправности возила и радних 
машина; обавља генерални ремонт возила и радних маши-
на; учествује у набавци резервних делова. Нудимо: редов-
на примања и могућност развоја у младом, здравом и про-
фесионалном окружењу. Рок за конкурисање: 26.10.2020.

Бравар-варилац

УСЛОВИ: средња школа металских занимања, радно иску-
ство на истим пословима најмање 6 месеци. Нудимо редов-
на примања и могућност развоја у младом, здравом и про-
фесионалном окружењу. Рок за конкурисање: 26.10.2020.

ДОО „БУЛОВИЋ СТАНИШИЋ“
25284 Станишић, Вука Караџића 26

тел. 064/2724-629
e-mail: office@bulovic.co.rs

Стругар - оператер на ЦНЦ машинама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - металска/машинска 
школа, техничка школа; пробни рад; оператер обраде 
метала на машинама са нумеричким управљањем. Рок за 
пријаву је до попуне.

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, рад-
но искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије - 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 кате-
горије - није услов. Теренски рад. Трајање конкурса до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне 
послодавца. Лице за контакт: Милан Петронијевић.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, 
УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „РАДУЛОВИЋ 

ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57, локал 2

тел. 011/6422-866
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Инжењер у оперативи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер грађевинарства; специјалиста струковни 
инжењер грађевинарства; дипломирани инжењер грађе-
винарства - мастер инжењер грађевинарства; енглески 
језик - средњи ниво; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), возачка дозвола 
Б категорије. Пријаве на конкурс се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати путем имејла, особа за контакт Данило Радуловић, 
на број телефона: 011/6422-866.

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Технолог за израду пиротехничких 
смеша

на одређено време од шест месеци, са 
могућношћу заснивања радног односа на 

неодређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају високу стручну спрему (најмање 240 бодова); тех-
нолошки факултет - мастер инжењер технологије, неорган-
ска хемијска технологија; природно-математички факултет 
- мастер хемичар за истраживање и развој; да су државља-
ни Републике Србије; да нису осуђивани; да се против 
њих не води кривични поступак. Кандидати који се јаве на 
оглас, уз молбу и биографију - CV, дужни су да доставе сле-
деће доказе: диплому о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ 
да нису осуђивани; доказ да се не води кривични посту-
пак. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Мол-
бе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија 
„Слобода“ АД Чачак, РЈ “Правни и кадровски послови”, Рат-
ка Митровића бб, 32000 Чачак. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће се разматрати.

„OLIMPIAS SRB“ DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Радник на одржавању фабричког 
комплекса

на одређено време
Опис посла: одржавање расхладног система унутар фаб-
ричког комплекса, одржавање система за грејање унутар 
фабричког комплекса, ситне поправке унутар фабричког 
комплекса, замена прегорелих сијалица, вршење основних 
послова, одржавање реда и хигијене у производном прос-
тору, рад на висини, обављање других послова на захтев 
претпостављеног. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство: минимум 
годину дана. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу 
биографију на имејл-адресу: prijava.serbia@olimpias.com 
или поштом или лично на адресу послодавца: „OLIMPIAS 
SRB“ DOO, Ниш - Пантелеј, Пантелејска 58.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Возач теретног возила 
возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ категорије, 

место рада: Београд, Смедерево, Горњи 
Милановац, на одређено време 3 месеца

2. Бравар - заваривач
место рада: Београд, Смедерево, Горњи 
Милановац, на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

Помоћни грађевински радник
место рада: Београд, Смедерево, Горњи 
Милановац, на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

 Медицина / Индустрија и грађевинарство 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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За сва радна места: теренски рад, обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне радних места . 
Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона или 
лично на адресу послодавца, сваким радним даном од 8 до 
16 часова, лице за контакт: Александар Петковић.

„КОНСТРУКТЕЛ“
ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, 

уз могућност заснивања радног односа 
на неодређено време

10 извршилаца 
(1 особа са инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова, 
извођење радова унутар и ван објекта.

УСЛОВИ: III-IV ниво, без обзира на стечену квалификацију; 
радно искуство: небитно; возачка дозвола Б категорије; 
рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање ала-
том - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, 
тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и смештај. 
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на телефон послодав-
ца, лице за контакт: Тамара Јокић.

         Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
 МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 119
тел. 012/280-150

Директор
на мандатни период од четири године

Опис послова: представља и заступа установу, организује 
и руководи процесом рада установе, води пословање 
установе, одговара за законитости рада установе, пред-
лаже годишњи програм рада и предузима мере за њего-
во спровођење, предлаже финансијски план и подноси 
финансијске извештаје, доноси акт о систематизацији и 
организацији послова и друга општа акта у складу са зако-
ном и Статутом, одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Центра и спровођење програма рада Центра, 
одлучује о правима по основу рада запослених у Центру за 
културу, предлаже акте који доноси Управни одбор, извр-
шава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење. Врши друге послове утврђене законом и Ста-
тутом Центра за културу.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, 
испуњава опште и посебне услове прописане Законом о 
раду. Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, да није отпуштен из државне службе на било којем 
нивоу власти Републике Срије као резултат дисциплинске 
мере, у периоду од три године пре објављивања конкурса. 
Посебни услови: да има стечено високо образовање, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету стечено високо образовање у образов-
но-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, радно 
искуство од најмање пет година у култури, кандидат за 
директора дужан је предложи програма рада и развоја 
за мандатни период од четири године као саставни део 
документације, познавање рада на рачунару. Приликом 
избора кандидата за директора Управни одбор ће цени-
ти и следећа допунска знања и способности: познавања 
пословања организација у области делатности којом се 
установа бави и управљању њиховим ресурсима, иску-
ство у иницирању, организацији и реализацији културних, 
едукативних, истраживачких, развојних друштвено анга-
жованих пројеката, као и знање процеса праћења проје-
ката и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију 
пројеката, искуство у управљању средствима и људским 
ресурсима, искуство у пројектима који се баве повези-
вањем уметника и унапређење културних амнбијаната и 
потенцијала локалне заједнице, искуство у области креа-
тивне економије и креативног сектора у области маркен-

тишко пропагандних послова из области културе и умет-
ности, способност комуникације са јавношћу, резултате у 
раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима 
(публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде 
културним и уметничким програмима и производима, да 
кандидат познаје пословање установа културе; да канди-
дат поседује руководеће искуство на пословима у области 
културе. 

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву подне-
су следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја 
Центра за културу Мало Црниће (за мандатни период 
од четири године), 2) оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, 3) доказ о радном 
искуству (оверену фотокопију радне књижице, угово-
ри о раду, решења или друге потврде и уверења) из 
којих се може утврдити радно искуство, као и на којим 
је пословима исто стечено, 4) биографију која садржи 
податке о досадашњем раду и оствареним резулта-
тима, 5) уверење основног суда да кандидат није под 
истрагом и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
односно да није осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање послова директора. 6) уве-
рење полицијске управе о некажњавању, 7) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама (“Службени гласник РС”, број 20/09 и 145/14), 8) 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, не старије од шест месеци, 9) лекарско уврење 
као доказ о општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења не старије од шест месеци је сат-
ставни део конкурсне документације). Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Управни одбор ће одбацити закључком против кога се 
може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством 
Центра за културу Мало Црниће, у року од три дана од 
дана достављања закључка. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана оглашавања конкурса на званичној 
интернет страни Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са 
назнаком „Конкурс за директора“, подносе се писаним 
путем на адресу: Центар за културу Мало Црниће, 12311 
Мало Црниће, Бајлонијева 119, или лично, сваког радног 
дана од 7 до 15 часова. Пријаве на конкурс доставити у 
затвореној коверти. Сва обавештења о јавном конкурсу 
можете добити путем телефона: 012/280-150. Поступак 
спровођења конкурса и предлагање кандидата спро-
вешће Управни одбор Центра за културу Мало Црниће. 
Јавни конкурс за избор директора објављије се на сајту 
Националне службе за зазпошљавање и у најмање јед-
ним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса. Управни 
одбор прегледа све пристигле пријаве на јавни конкурс 
и оцењује да ли кандидат за директора испуњава услове 
предвиђеним јавним конкурсом. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази, Упавни 
одбор одбацује закључком против кога се може изјавити 
посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана дос-
тављана. Потуна пријава је свака пријава која садржи 
доказе из конкурсне документације. Управни одбор је 
дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса достави оснивачу образложени предлог листе 
кандидата. Оснивач именује директора установе са лис-
те. Решење оснивача о именовању директора објављује 
се у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“. Ако 
Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да 
обавести оснивача, односно уколико оснивач не именује 
директора устнове са листе конкурс, није успео, у том 
случају Управни одбор расписује нови јавни конкурс. Сва 
обавештења о јавном конкурсу можете добити путем 
телефона: 012/280-150.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник српског језика
на одређено време до краја школске 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање / 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 способ-

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

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

зовно-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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним Законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уценици-
ма; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар доставити: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, уверење о некажњавању од надлежне полицијске 
управе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

11050 Београд, Милића Ракића 1
тел./факс: 011/2886-150

Техничком грешком у публикацији „Послови“ од 
30.09.2020. поновљен је оглас који је већ објављен 
у претходном броју од 23.09.2020. године. Овим 
путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
Железник

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог на боловању преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; секретар који нема положен стручни испит за 
секретара дужан је да га положи у року од две године од 
дана заснивања радног односа; секретар који има положен 
правосудни испит или положен стручни испит за запосле-
не у органима државне управе или државни стручни испит 
не полаже испит за секретара. Додатни услови: обавезно 
познавање енглеског језика (говорни и писани - напред-
ни ниво). Уз пријаву приложити: биографију, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом правосудном или државном стручном испиту (уко-
лико кондидат поседује). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и документација која није у складу са наведе-
ним, неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на имејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

ОШ „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о педа-

гошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 87/2019), тј. да поседује: 
одговарајуће образовање (минимум четврти степен стру-
чне спреме); психичку, физичку и здрвствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; зна српски и ромски језик; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
савладан програм обуке за педагошког асистента за децу и 
ученике ромске националности, којима је потребна додат-
на подршка у образовању. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену фотокопију сертификата о о 
завршеном програму обуке за педагошког асистента, доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (издаје МУП РС, оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о знању српског и ромског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
кратку биографију и попуњен формулар за пријем у радни 
однос, доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави 
пре закључења уговора о раду. Сва остала документа сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматра-
ти. Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа „Грабовац“ из Грабовца, Нема улице бр. 
179, 11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс“. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на 
број телефона: 011/8760-047 и имејл-школе: osgrabovac@
gmail.com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
11080 Земун, Призренска 37 

Медицинска сестра
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, средње образовање 
здравствене струке у трајању од 4 године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту), биографију (CV); доказ о одговарајућем образо-
вању (оверен препис дипломе о завршеном образовању); 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика за 
кандидате који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве доставити са назнаком „За конкурс 
за радно место медицинска сестра у посебним условима“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
обзир. Документа се по окончању конкурса не враћају кан-
дидатима. Кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, који испуњавају услове, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. 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). Доказ о здравственој способности 
кандидат доставља када буде изабран, непосредно пре 
закључивања уговора о раду.

АКАДЕМИЈА
 ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

Избор у сарадничко звање сарадник у 
настави за област Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду, ужа 
стручна област Еколошки инжењеринг

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) сарадник у настави за област 
Инжењерство заштите животне средине и заштите на 
раду, ужа стручна област Еколошки инжењеринг и подаци 
о потребној стручној оспособљености, знањима и вешти-
нама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у 
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне 
студије завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат 
мора имати завршене основне студије у области за коју се 
бира, на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из области за 
коју се бира стечен у иностранству, који је признат (ностри-
фикован) у Републици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на мастер академским или мастер струковним сту-
дијама, у области за коју се бира; кандидат мора поседова-
ти склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора 
имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије, односно Високе школе електротех-
нике и рачунарства струковних студија у Београду. Послови 
радног места, односно сарадничког звања у погледу кога 
се расписује овај конкурс, обављаће се у седишту Одсека 
Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Сте-
пе 283, Вождовац, Београд, Република Србија. Пријаве на 
конкурс за избор у сарадничко звање у погледу кога је рас-
писан овај конкурс, могу се поднети најкасније у року од 
10 дана, рачунајући од дана објављивања овог конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак - петак) од 10 до 16 часова или 
послати путем поште, на адресу: Висока школа електро-
технике и рачунарства, Војводе Степе 283, 11010 Београд 
- Вождовац. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек 
Висока школа електротехнике и рачунарства до исте-
ка наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати 
неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и 
контакт подаци лица задуженог за давање обавештења о 
конкурсу: Горан Пантић, pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 
002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава на 
конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (односно радног мес-
та) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно 
навођење назива сарадничког звања за које се конкурише, 
области и уже стручне области и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о 
неосуђиваности не буде издато до затварања овог кон-
курса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају 
потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, 
док само уверење о неосуђиваности треба да доставе без 
одлагања, а морају га доставити најкасније до дана засни-
вања радног односа; оверене фотокопије високошколских 
исправа о стеченом степену потребног, односно одгова-
рајућег високог образовања, који је прописан као услов за 
избор у сарадничко звање за које се конкурише; уверење 
високошколске установе о томе да кандидат има статус 
студента који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише (за звање сарадника у наста-
ви статус студента на мастер студијама); извод из матич-
не књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); радна биогра-
фија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе из 
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биографије; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује 
позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне установе на којој је 
кандидат обављао досадашњи наставни, односно педа-
гошки рад, резултати студентских анкета и слично); ако 
такви докази постоје, одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних 
стручних знања, вештина, односно компетенција, када је 
то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично); подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако 
се таква провера буде спроводила. Процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у сарадничка звања у 
погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на осно-
ву доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и 
у складу са Правилником о избору и ангажовању настав-
ника и сарадника Академије. Провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција кандидата, ако 
се таква провера буде спроводила, може се одржати 27. 
октобра 2020. године или касније у седишту Одсека Висока 
школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, 
Београд. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и 
потпуну пријаву и за кога се, на основу доказа приложених 
уз пријаву на конкурс, утврди да испуњава потребне усло-
ве за избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно 
ће бити обавештен о тачном времену одржавања провере 
оспособљености, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Наставник математике
у управи школе у Митрополита Петра 8, 
школској згради у Војводе Миленка 33 и 

на пунктовима
УСЛОВИ: да кандидат 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: 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. Докази о испуњавању услова: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана биографија кандида-
та, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена копија 
уверења о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје МУП, не старије од шест месеци; уколико 
диплома није издата на српском језику, као доказ да зна 
српски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: секретар школе. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Митрополита Петра 8. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018). 
Потребну документацију послати поштом или доставити 
на адресу школе у Митрополита Петра 8. Контакт телефон: 
011/2763-040. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
11185 Земун Поље, Браће Крњешевац 2

Педагошки асистент
рад са Ромима

УСЛОВИ: најмање средње образовање у трајању од 4 годи-
не, обука за педагошког асистента (завршен прописани про-
грам обуке за рад са децом и ученицима - пожељно позна-
вање ромског језика); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву за конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат издат од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности, доказ да кандидат није под 
истрагом, доказ о радном стажу на пословима педагошког 
асистента минимум 3 године, потврда од установе. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства у делу Ново на сајту, на адреси: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-za-konkurisanje.doc 
и потребну документацију заједно са пријавним формуларом 
доставе на адресу: ОШ „Илија Бирчанин“, 11185 Земун Поље, 
Браће Крњешевац 2, лично или путем поште, са назнаком „За 
конкурсну комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на телефон: 011/3753-813.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Економија и право 

(Економска анализа права), предмет 
Основи економије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 10 и чланом 75 став 5 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чл. 112 
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна својеручно потписана пријава кан-
дидата (у три примерка), са прилозима у једном пример-
ку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству), подноси се у писар-
ници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар 
краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса или поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
 У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Дизајн 

ентеријера и намештаја
на период од пет година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Примењена 

графика
на период од пет година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Цртање и 

сликање
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања наставника 
и сарадника на универзитету донете од стране Национал-
ног савет за високо образовање и општим актима Универ-
зитета уметности у Београду и Факултета примењених 
уметности у Београду. Учесник конкурса подноси: пријаву 
на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе у једном примерку, уверење 
надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну 
биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) 
у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 
на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројека-
та достављених у електронској форми на 4 CD-а, за ужу 
уметничку област за коју конкурише, односно: за ужу 
уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја, за ужу 
уметничку област Примењена графика, за ужу уметничку 
област Цртање и сликање; потписани списак приложене 
документације и радова приложених у електронској форми 
у три примерка. Образац 2 и Минимални услови за избор у 
звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолош-
ких наука на Факултету примењених уметности у Београ-
ду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016, 
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. 
и 03-28/3-1 од 01.03.2018), налазе се на сајту Факултета 
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Документација и радови под-
носе се Правној служби Факултета примењених уметности 
у Београду, Краља Петра 4, од 10 до 13 часова. За додатне 
информације контакт тел. 060/5207-721.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321, 3636-320

1) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хемија 

у медицини
на одређено време од 5 година

2) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Имунологија
на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Хигијена са медицинском екологијом
на одређено време од 5 година

4) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

5) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (хематологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

6) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Интерна медицина (кардиологија) 
на одређено време од 5 година

7) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија - онкологија) 

на одређено време од 5 година

8) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Фармакологија, 

клиничка фармакологија и 
токсикологија

на одређено време од 5 година

9) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(хематологија) 
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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10) Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

на одређено време од 4 године

11) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

12) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хумана генетика

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

13) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Патолошка 

физиологија
на одређено време од 3 године

14) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Фармакологија, 

клиничка фармакологија и 
токсикологија

на одређено време од 3 године

15) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Социјална 

медицина
на одређено време од 3 године

16) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хемија у медицини

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1: завршен хемијски факултет, VIII степен стру-
чне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду.

УСЛОВИ 2-9: завршен медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником о услови-
ма, начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факултета 
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 10: завршен филолошки факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником о услови-
ма, начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факултета 
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 11-15: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником о услови-
ма, начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факултета 
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 16: завршен хемијски факултет, VII степен стру-
чне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном односу на 
Клиници која је наставна база Медицинског факултета у 
Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског 
факултета, у Др Суботића 8, у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса. 

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАЊУ

11000 Београд, Милоша Поцерца 2

Наставник предметне наставе - 
француски језик

са 33% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система и образо-
вања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), односно да: 1. има одго-
варајуће високо образовање на студијама - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, на основним стидијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове 
у погледу врсте образовања прописане у чл. 2 Правилника 
о врсти стручне спреме наставниика, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; 2. испуњава 
услове за пријем у радни однос у установи (члан 139 Зако-
на 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе 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 срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, не 
старије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије надлежне полицијске управе), кратку био-
графију - CV, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се подносе непосредно 
или путем поште на наведену адресу школе, у затвореној 
ковери са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на 
место наставника француског језика“.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Поновљени конкурс

Наставник практичне наставе, област 
здравство и социјална заштита, у 

образовном профилу стоматолошка 
сестра техничар

са 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним у чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат мора да има: 1) 
одговарајуће образовање: за наставника практичне наставе 
из области здравство и социјална заштита: вежбе и практич-
на настава у блоку: доктор стоматологије са VII/1 степеном 
стручне спреме; са положеним стручним испитом - лицен-
цом за рад наставника у образовању; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а); 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
достављају документацију (у овереној копији). Докази о 
испуњености услова из текста конкурса из става 1 тачке 1), 
3)-5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. На основу чл. 154 ст. 7 и Закона о основама систе-
ма васпитања и образовања установа конкурсна комисија 
ће доставити решење о избору кандидата по расписаном 
конкурсу. Пријаве слати поштом, на адресу Зуботехничке 
школе, Станка Враза 63, Општина Звездара, 11050 Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ

 И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Хигијеничар
на одређено време од месец дана

УСЛОВИ: завршена средња школа; пожељно радно иску-
ство на сличним пословима. Остали услови прописани су 
Законом о високом образовању, Статутом и општим актима 
Факултета за примењени менаџмент, економију и финан-
сије. Кандидати могу контактирати послодавца путем теле-
фона: 069/880-1138. Оглас је отворен до попуне.

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/269-69-31

Наставник практичне наставе 
фотографије

са 60% радног времена

Наставник практичне наставе 
фотографије

са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовање и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство, односно Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
поред биографије треба да приложе (у оригиналу или 
оверене фотокопије): дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности (уверење из евиденције 
МУП-а да није осуђиван за наведена кривична дела, не 
старије од 6 месеци и уверење из суда да није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора, не старије од 6 месеци). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. У поступку одлучивања о избору наставника 
комисија врши избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са учени-

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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цима коју врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
11147 Београд, Црвено барјаче 6

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, VII сте-
пен стручне спреме, високо образовање и то: на студијама 
другог степена - мастер академске или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а све у складу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву са биографијом треба поднети: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, тј. извод из казнене управе, 
доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико образовање није стечено на срп-
ском језику и пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет станици Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Сва документа се прилажу у оригина-
лу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Поседовање психичке и 
физичке способности за рад са децом се доказује (подноси) 
приликом закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на оглас и потребну документацију, заједно са пријав-
ним формуларом, слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“

11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел./факс: 011/8725-449

Наставник предметне наставе у 
посебним условима, енглески језик

за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима, са 52% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуни услове у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20): 1. да има одговарајуће образовање из члана 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20) и то: да је стекао високо образовање на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне области, односно 
из стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких 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 годи-
не; лице из тачке 1) подтачка (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 сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 17/18, 6/20); 
обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 

системом преноса бодова; наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; кандидат који нема образовање 
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, обавезан је да га стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; 2. да кандидат има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Посебни услови рада: у 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
1. одштампан и попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању), 3. доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (документ издаје МУП РС), не старије 
од 6 месеци, 4. доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), не старије од 6 месеци, 5. 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 или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по програ-
му одговарајуће високошколске установе), 6. пожељно је 
да кандидати приложе и радну биографију. Лекарско уве-
рење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потпуни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити благовремено обавеште-
ни. Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који наведу на пријави. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија, у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар и потребна документација се подносе секретаријату 
ОШ „Љубомир Аћимовић“, Краља Милутина 3, 11500 Обре-
новац, лично или путем препоручене пошиљке, у коверти 
са назнаком “Пријава на конкурс - не отварати”. Сви пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе на 
број телефона: 011/8725-449, од 08 до 12 часова.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Железник

Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена, на одређено 

време
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, овере-
ну фотокопију дипломе; одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; обавезно знање енглеског језика 
(конверзацијски ниво). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и достављање документације која није у складу са 
наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс слати на имејл-адресу: оffice@koledz-beograd.edu.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА”

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

e-mail: puzvezdara1@gmail.com

Службеник за послове одбране, заштите 
и безбедности

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; или на основним студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; знање рада на рачунару; положен стручни испит из 
области безбедности и здравља на раду; положен стручни 
испит из области противпожарне заштите.

Стручни сарадник логопед
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца), 
обавеза полагања за лиценцу.

Сарадник - социјални радник
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца), 
обавеза полагања за лиценцу.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одн. специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

Кувар - посластичар
7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, кувар посластичар.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит за 
рад са судовим под притиском (за послове руковања гас-
ним постројењем и парним котловима).

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни форму-
лар кандидат треба да достави: биографију; диплому; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених 
(документа се подносе у оригиналу или овереној копији, не 
старијој од 6 месеци); уверење МУП-а о неосуђиваности за 
дела из тач. 3); доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом доставља се пре закључења уговора раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За кон-
курс”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефона: 2421-920, 
2421-555.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

1) Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
2 извршиоца

2) Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, а најдуже до 31.08.2021. 
године

3) Наставник пословне информатике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

4) Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
2 извршиоца

5) Референт за правне, кадровске 
и административне послове - 
административни референт

са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, и то: 1. за настав-
ника - ако има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 06/20), однос-
но високо образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; за админи-
стративног референта ако има одговарајуће образовање у 
трајању од 4 године; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано 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 при-
мање мита или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати за радна места 
под бројем 1, 2 и 3 треба да имају одговарајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право и адми-
нистрација („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 
11/16, 2/17, 1/19 и 9/19). Кандидати за радно место под 
бројем 4 треба да имају одговарајуће образовање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
опште образовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/16, 3/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 
15/20). Кандидати за радно место под редним бројем 5 
треба да имају средње образовање у трајању од 4 године 
- завршена школа економске или правне струке (сви обра-
зовни профили) или гимназија (сви смерови). Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да 
кандидат достави: оверену копију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, доказ о неосуђиваности 
који издаје МУП Републике Србије (оригинал или оверену 
копију извода из казнене евиденције), оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна српски језик. 
Доказ из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, Конкурсна комисија ће извршити ужи избор 
кандидата које ће упутити у Националну службу за запо-
шљавање на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. О времену и месту провере упућени 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Неће се разма-
трати пријаве без пријавног формулара, које су неблаго-
времене, непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође 
се неће разматрати пријаве у којима није тачно назначено 
радно место за које кандидат конкурише (за свако радно 
место доставити посебан пријавни формулар). Школа нема 
обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима 
који нису изабрани. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затворенпј коверти на адресу Друге економске 
школе, Господара Вучића 50, Београд, са назнаком „За кон-
курс за посао“, или лично, радним данима од 9.00 до13.00 
часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/263-8622

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су 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 Универзи-
тета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универ-
зитета 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). Кан-
дидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотоко-
пију 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 држављан-
ству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студент-
ски трг 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дефектолог - васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на, мастер академске студије и специјалистичке академ-
ске студије, на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Референт за заштиту, безбедност и 
здравље на раду - референт за заштиту 

од пожара
УСЛОВИ: средње образовање.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године.

Кувар - посластичар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме.

Чистачица у централној кухињи
УСЛОВИ: основно образовање.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање.

Сервирка
14 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање.

Возач
УСЛОВИ: средње образовање.

Домар, мајстор одржавања - електричар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме.

Домар, мајстор одржавања - столар
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме.

Помоћни радник - радник на одржавању 
дворишта и објеката

2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, 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 достављају установи искључиво 
преко поште на наведену адресу, са назнаком радног мес-
та за које се кандидат пријављује. Језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и посебне услове прописа-
не Правилником о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар доставити: доказ о стручној 
спреми; уверење о држављанству; доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (податке из казнене евиденције 
издаје МУП); дозволу за рад (лиценца) за радно место 
дефектолог - васпитач (уколико кандидат нема дозволу 
за рад (лиценцу) послодавац ће одредити рок, у складу са 
законом; за полагање испита за лиценцу), доказ о поло-
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Национална служба
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женом одговарајућем стручном испиту из области рада у 
складу са законом за радно место референт за заштиту, 
безбедност и здравље на раду - референт за заштиту од 
пожара, оверене фотокопије возачке дозволе Б категорије 
за радно место возач, домар-мајстор одржавања - електри-
чар, домар-мајстор одржавања - столар и помоћни радник 
- радник на одржавању дворишта и објеката. Доказ да лице 
није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотоко-
пије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“

Вишњичка Бања
11000 Београд, Романа Ролана 67

тел. 011/2780-772

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани су чл. 
132, 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и чланом 32 Правилника о организацији послова и систе-
матизацији радних места у ОШ „Милена Павловић Барили” 
(дел. бр. 326 од 26.02.2020.године). Уз пријаву на конкурс 
приложити: попуњен пријавни формулар који се може 
наћи на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ 
о стручној спреми (оверена копија дипломе), доказ да кан-
дидати знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик (само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику), уверење о неосуђиваности 
издато од МУП-а; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад подноси се приликом пријема у радни однос.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе 
информације се могу добити на број телефона: 011/2780-
772. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 „11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године, на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
8 извршилаца

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

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године.

Домар - мајстор одржавања - електричар
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, 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 достављају установи искључиво 
преко поште на наведену адресу, са назнаком радног мес-
та за које се кандидат пријављује. Језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и посебне услове прописа-
не Правилником о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар доставити: доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (податке из казнене евиденције издаје 
МУП), дозволу за рад (лиценца) за радно место васпитач, 
медицинска сестра - васпитач, стручни сарадник педагог 
(уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценцу) посло-
давац ће одредити рок, у складу са законом; за полагање 
испита за лиценцу), оверену фотокопију возачке дозволе 
Б категорије за радно место домар-мајстор одржавања - 
електричар. Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Иза-
брани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење и санитарну књижицу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне финансије

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Закона о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања високошколске 
установе и општим актима Универзитета у Београду - Еко-
номског факултета којима се уређују услови и поступак за 
стицање звања наставника и поступак и оцена приступног 
предавања. Посебан услов за кандидате је научно-истра-
живачка и наставничка оријентација кандидата у области 
финансијског рачуноводства, специјалних рачуноводстава 
и рачуноводства у банкарству и осигурању, у оквиру уже 
научне области. Кандидати су у обавези да у пријави назна-
че своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Закона о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује посту-
пак и оцена приступног предавања високошколске устано-
ве и општим актима Универзитета у Београду - Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка 
и наставничка оријентација кандидата у области еконо-
мике предузећа и предузетништва и управљања малим 
предузећем, у оквиру уже научне области. Кандидати су у 
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и 
наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област Економска 
теорија и анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Закона о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује посту-
пак и оцена приступног предавања високошколске устано-
ве и општим актима Универзитета у Београду - Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживач-
ка и наставничка оријентација кандидата у области основа 
економије и економије рада, у оквиру уже научне области. 
Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју науч-
но-истраживачку и наставничку оријентацију.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у 
Београду - Економски факултет, Каменичка 6, соба 139, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница, Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а 

Педагошки асистент
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има завршену средњу школу у трајању од четири годи-
не, 2. да има положен одговарајући ниво обуке у трајању 
од 196 часова - 9 модула у складу са Правилником о про-
граму обуке за педагошке асистенте, 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење доставља кандидат при закључења уго-
вора о раду); 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће; за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава заинтересованих кандидата треба да 
садржи: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 2. сертификат Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја о положеном нивоу обуке за педагошке 
асистенте (оверена фотокопија); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); 5. уверење о неосуђиваности издато од МУП-а 
(оригинал не старији од шест месеци); 6. доказ о знању 
српског језика (диплома о стеченом образовању издата на 
српском језику се сматра као доказ о испуњености услова). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампан достављају са горе наведеном 
документацијом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Бошко Палковљевић 
Пинки“, 11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације могу се доби-
ти на тел. 011/787-0077.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА“

11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степе-
на, основне академске или струковне студије, студијама у 
трајању од три године или више образовање; дозвола за 
рад - лиценца, обавеза полагања испита за лиценцу.

Наука и образовање
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Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
21 извршилац

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, 
основне академске или специјалистичке струковне сту-
дије од три године или више образовање, дозвола за рад 
- лиценца - обавеза полагања испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
15 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, дозвола за рад - лиценца - 
обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач дефектолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, 
мастер академске студије и специјалистичке академске сту-
дије, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су важили до 10.09.2005; изу-
зетно на студијама првог степена, односно струковне спе-
цијалистичке студије, струковне у трајању од три године 
или више образовање и године радног искуства на тим 
пословима од дана ступања на снагу уредбе, дозвола за 
рад лиценца - обавеза полагања испита за лиценцу.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које поред 
прописаних законских услова испуњава и услове из чл. 139 
и 140 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 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казана затвора у трајању најмање од 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: 
биографију, диплому, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, документа у оригиналу или овереној 
копији, не старијој од шест месеци; уверење МУП-а о неос-
уђиваности за дела из тачке 3; доказ да зна српски језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс“, на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Остале 
информације се могу добити на број телефона: 011/242-1920, 
011/2421-555.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Ванредни професор за ужу научну 
област Хемијско-механичка прерада 

дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука - био-
техничке науке, шумарски факултет, одсек за технологије 
дрвета (студијски програм за технологије дрвета), способ-
ност за наставни рад, објављени научни и стручни радови.

Ванредни професор за ужу научну 
област Финална прерада дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука - 
биотехничке науке, шумарски факултет, одсек за техно-
логије дрвета (студијски програм за технологије дрвета), 
способност за наставни рад, објављени научни и стручни 
радови.

Ванредни професор за ужу научну 
област Ерозија и конзервација земљишта 

и вода
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука - 
биотехничке науке, шумарски факултет, одсек за еколош-
ки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 
(студијски програм за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса), способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови.

Доцент за ужу научну област Планирање 
газдовања шумама

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука из 
области шумарства, шумарски факултет, одсек за шумар-
ство (студијски програм за шумарство), способност за 
наставни рад, објављени научни и стручни радови.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака 
радника Шумарског факултета, као и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије 
диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, списак научних и стручних радова, сепара-
ти радова), достављају се Служби за правне и опште посло-
ве Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, 
на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Палилула
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Васпитач
26 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и специјалистичке струковне студије по прописима који су 
утврђивали високо образовање у периоду од 10.09.20005. 
године до 07.10.2017. године; дозвола за рад (лиценца / 
обавеза полагања испита за лиценцу). У радни однос може 
бити примљено лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

Васпитач
49 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо образовање 
на студијима првог степена (основне академске, односно 
струковне и спцијалистичке струковне студије), студијима 
у трајању од три године или више образовањее; дозвола 
за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу). У 
радни однос може бити примљено лице које поред општих 
услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 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 малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра васпитач
38 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа - васпитачки смер - медицинска сестра васпитач; 
дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за 
лиценцу). У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник за унапређење превентивно-
здравствене заштите

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање здравствене струке, у 
складу са Законом; једна година радног искуства у струци; 
положен стручни испит. У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописаних Законом о 
раду испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: да 
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник за превентивно-здравствену 
заштиту

4 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке, у скла-
ду са Законом; поседовање лиценце - обавезно полагање 
испита. У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник социјални радник

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са Законом. У радни однос може 

Наука и образовање
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бити примљено лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми не ста-
рије од једне године; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци; 
уверење МУП-а да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од 6 месеци; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на кон-
курс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, 
поштом или лично од 09 до 14 часова, у дирекцију уста-
нове, Прерадовићева 2а. Све остале информације могу се 
добити на број телефона: 011/7292-218.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Светосавска 11
тел: 019/814-255

e-mail: oskorbovo@gmail.com

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат испуњава услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 и има одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има обавезно образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање из 
члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 2) да има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 

држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о знању српског језика - језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Докази о 
испуњености услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана - да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду. Кандидат треба да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописане чланом 3 тач-
ка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно да има стечен 
стручни назив (врсту образовања): професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику економије; 
професор информатике - математике; дипломирани мате-
матичар - астроном; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер профе-
сор информатике и математике; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар - тео-
ријска математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије 
- математике; професор географије - математике; профе-
сор физике - математике; професор биологије - математи-
ке; 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 академске студије на студијс-
ком програму из математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 
87/18). Кандидат доставља одштампан, попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију (оверене фотокопије докумена-
та). Уз попуњен и потписан пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: пријаву са кратком биографијом и подацима о свом 
професионалном развоју; дипломе одговарајућег образо-
вања, степена и врсте стручне спреме (како мастер тако 
и основних студија, односно свих степена стеченог висо-
ког образовања); уверење високошколске установе о 
положеним испитима из предмета геометрија или основи 
геометрије, односно двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике за лица која 
су стекла звање мастер, односно дипломирани мастер са 
завршеним основним академским студијама на студијским 
програмима или области математике или примењене мате-
матике; кандидат који има положене испите из психологије 
и педагогије доставља уверење о положеним испитима, а 
уколико има положен испит за лиценцу за наставника дос-
тавља обавештење министарства о положеном испиту за 
лиценцу; кандидати који су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина на високош-
колској 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, достављају уверење - 
потврду факултета о истом; уверење да није осуђиван - не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образовање на српс-
ком језику - доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Пријава 
на конкурс мора да садржи тачан назив радног места за 
које се конкурише, као и актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу кандидата, у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току 
трајања конкурса. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 

након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом која садр-
жи неоверене фотокопије докумената, документација ста-
рија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар и пријаву са кратком биографијом са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну коми-
сију, за конкурс - наставник математике - 88,89% радног 
времена“. Контакт особа секретар школе, тел. 019/814-255.

СРЕДЊА ШКОЛА КЛАДОВО
19320 Кладово, Младости 1

тел./факс: 019/803-335, тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (до повратка запослене са 
функције) 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета)

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета)

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20) и то да: 1) имају одговарајуће високо образовање (чл. 
140 ЗОСОВ и чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама, „Сл. гласник 
РС“, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 
15/20) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласнику - Просветни гласник“, бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20); 2) имају 
психичку, физичку и здравствену спсособност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара 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. Кан-
дидати попуњавају формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и уз одштампан и попуњен пријавни форму-
лар достављају школи (Конкурсној комисији) следећу доку-
ментацију: 1) диплому о стеченом високом образовању, 2) 
доказ о неосуђиваности - кандидати прибављају сами из 
полицијске управе према месту рођења, 3) држављанство 
Републике Србије, 4) извод из матичне књиге рођених, 5) 
одштампане податке важеће личне карте, 6) писмени доказ 
(уверење или сертификат) о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
којим кандидат потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одго-
варајуће образовање стекао на страном језику, 7) доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидати прибављају и достављају школи након избора, 
а пре закључења уговора о раду. Пријаву са документа-
цијом кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Средња школа Кладо-
во, Младост 1, 19320 Кладово. Уколико кандидат подноси 
копије наведених докумената, исте морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
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матрање. Конкурс спроводи комисија именована од стра-
не директора школе по поступку који је регулисан чланом 
154 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20). По извршеном избору, односно након доношења 
решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије, 
кандидати ће бити писмено обавештени, како би, у случају 
да су незадовољни решењем конкурсне комисије, у закон-
ском року могли да искористе своје право на правну зашти-
ту. Ближа обавештења могу се добити и путем телефона 
школе, секретаријат: 019/803-335 и директор: 019/803-443.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ бб
тел. 030/473-114

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутне 
запослене са функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане у чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019); да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 2/2017); да имају пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Домар
са 83% радног времена, до преузимања 

запосленог, односно до коначности 
одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на неодређено 

време, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну 
спрему - средње образовање и да испуњава остале услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министарства про-
свете), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или 
оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ, 19219 Кривељ бб, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 030/473-114.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915

e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник клавира
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са 

Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник - професио-
нални статус - клавириста); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломира-
ни музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембали-
ста; академски музичар пијаниста; академски музичар - 
оргуљаш; академски музичар - чембалиста; мастер музички 
уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник гитаре
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; дипломирани музичар - гитариста; академски 
музичар гитариста; мастер музички уметник - професио-
нални статус - гитариста); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Нототекар
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи „Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 18/2013, 2/2017 и 9/2019- инструмен-
тални одсек; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник хармонике
са 50% норме, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење акордеони-
ста; дипломирани музичар - акордеониста; академски музи-
чар акордеониста; мастер музички уметник - професионални 
статус - акордеониста/хармоникаш; дипломирани музичар - 
бајаниста); б) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник солфеђа
са 50% норме, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће високо образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи (дипломирани музички педагог, 
дипломирани музичар -педагог, мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус-музички педагог); 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара 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 као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, и то: извод 
из матичне књиге рођених; диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању; извод из казнене евиден-
ције о неосуђиваности за горе наведена дела (не старије 
од 6 месеци, из МУП-а РС); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика уколико 
високо образовање није стечено на српском језику; радну 
биографију, осим за лица која нису била у радном односу. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни 
формулар и остала наведена документација се предају 
непосредно код секретара, сваког радног дана од 07.30 до 
14.30 или поштом на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
________ (навести радно место за које се конурише)“.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, док траје 
мандат директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: 1) да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) 
подтачка (2) одељка „Услови” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групу предмета; да 
има степен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању, уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђи-
ваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику). Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 
35250 Параћин.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора, а најкасније до 31.08.2021, са 

45% радног времена

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције управника дома, 
а најкасније до 31.08.2021.

Наставник обуке вожње трактора за 
образовне профиле пољопривредни 
техничар, техничар хортикултуре и 

руковалац-механичар пољопривредне 
технике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 

70% радног времена

Наставник сточарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то да: поседује 
одговарајуће образовање у складу са одредбама чл. 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 
2/17-I, 2/17-II, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 15/20), Правилни-
ком о степену и врсти наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17, 13/18, 
2/20 и 14/20) и Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. 
гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, и то: за радна места настав-
ника и стручног сарадника-педагога: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу са одредбама 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 
2/17-I, 2/17-II, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 15/20) и Правил-
ника о степену и врсти наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17, 13/18, 
2/20 и 14/20) - оригинал или оверену фотокопију; за радно 
место спремачица: диплому о стеченом основном образо-
вању; извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену копију; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; 
доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. законик, 10/19 и 6/20) и то: 
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак (не старије од 6 

месеци) - оригинал или оверену копију; уверење из казне-
не евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверену копију; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Напомињемо да је за радно место наставника обуке 
вожње трактора за образовне профиле пољопривредни 
техничар, техничар хортикултуре и руковалац-механичар 
пољопривредне технике, неопходно да кандидат поседује 
положен специјалистички испит за возача моторних возила 
- инструктора и да приликом пријаве на конкурс достави и 
доказ о истом. Лекарско уверење, као доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију тј. доказе о испуњености усло-
ва, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи (поштом или лично) у затвореној коверти са 
назнаком пријаве на конкурс за радно место (на које конку-
ришу), у року од осам дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве се подносе на адресу: Пољопривредно-ве-
теринарска школа са домом ученика „Свилајнац”, Краља 
Петра Првог 64, 35210 Свилајнац. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. галасник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом 
доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, Контакт телефон: 035/323-594.

КИКИНДА

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
Мокрин

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

на одређено време до повратка 
запослене са функције, са 66,66% 
норме, односно 24 сата недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у 
чл. 139 и да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140, 141, 142, 143 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
и то: одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и: 1) на сту-
дијама 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, трансдисци-
плинарне 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 10.09.2005. године; да испуњава 
услове у погледу врсте образовања прописане у чл. 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школе, и то: професор српског 
језика и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и јези-
ка са оштом књижевношћу; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском језику, односно русинском 
или румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик; професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор срспког језика и српске књижевности; 
дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски 
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програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српски језик, Српска књижевност; Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевности и језик 
са општом књижевношћу; Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност, Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности); профеоср српскохрватског језика и књижевности; 
мастер филолог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену 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 при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат 
није одговарајуће образовање стекао на српском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 
дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фото-
копију; потврду о неосуђиваности издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од дана објављивања конкурса), 
оригинал или оверена фотокопија - доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кан-
дидата пре закључивања уговора о раду; доказ о знању 
српског језика су у обавези да доставе кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интере-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандрадизованих поступака. 
Након достављања резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима, Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у ред-
ни однос. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком: 
„За конкурс - наставник српског језика“, на адресу: Основна 
школа „Васа Стајић“, Светог Саве 101, 23305 Мокрин. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити на број телефо-
на: 0230/62-048.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
привремено одсутног запосленог коме 
мирује радни однос, а најкасније до 31. 

јула 2023. године
УСЛОВИ: услов у погледу образовања и стручне спреме: 
(1) професор психологије; (2) дипломирани психолог; (3) 
дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипломирани 
психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани психо-
лог - мастер; (6) мастер психолог. Лице из подтач. (5) и 
(6) ове тачке мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. Испуњеност ових услова доказује се 

потврдом издатом од стране матичне високошколске уста-
нове. Поред наведених кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 3) да има држављанство Републике 
Србије; 4) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи; 5) да не постоји дискри-
минаторно понашање на страни кандидата, утврђено у 
складу са законом. Уз пропратно писмо, односно пријаву 
за конкурс, кандидат треба да приложи, у оригиналу или 
у овереним копијама: диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверен препис/фотокопија) и ако је обра-
зовање стечено у иностранству решење министра просве-
те, науке и технолошког развоја о признању дипломе ради 
запошљавања (оригинал или оверен препис/фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); биографију - europass; доказ 
о знању мађарског језика и српског језика (да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на мађарс-
ком језику и српском језику или да је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о 
завршеном курсу или изјава о знању коришћења програ-
ма Microsoft Word, Microsoft Excel и Интернета. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном формулару 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc) на адресу школе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ

„СНЕЖАНА - HОFEHЕRKE“
24400 Сента, Златне греде 

Оглас објављен 07.10.2020. године, у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
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Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељењским старешинством - наставник 
флауте

са 78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020). Остали услови прописани 
су чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, биографију и сле-
деће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи 
или уверење за кандидате којима диплома још није издата, 
а уколико је образовање стечено у иностранству потребно 
је приложити и одговарајући акт односно решење о при-
знавању дипломе од стране надлежног органа Републике 

Србије); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из педаго-
гије и психологије или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 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 и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утрђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а, 
а за непостојање дискриминаторног понашања уверење 
из основног суда, не старије од шест месеци рачунајући од 
дана објављивања конкурса; доказ о знању српског језика - 
оригинал или оверена фотокопија дипломе, односно сведо-
чанства о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или документ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о знању мађарског језика - оригинал или 
оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању на мађар-
ском језику или документ о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потпуном документацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на адресу: ШОМОВ „Барток Бела“ Ада, Трг 
ослобођења 3/а, 24430 Ада. Ближе информације о конкур-
су се могу добити код секретара ШОМОВ „Барток Бела“ Ада 
и преко телефона 024/852-515.

ОСНОВНА ШКОЛА
„1. ОКТОБАР”

Башаид, Војвођанска 65
e-mail: оsbasaid@gmail.com

1) Помоћни радник - спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање за рад на 
радном месту спремачице: завршена основна школа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављансво Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

2) Помоћни радник - спремачица
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање за рад на 
радном месту спремачице: завршена основна школа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
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нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављансво Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

3) Наставник предметне наставе - 
математика

са 66,66% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020): 1) 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” 11/2012 15/2013,2/2016,10/2016,11/20
16,2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности 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-вас-
питни рад.

4) Наставник предметне наставе - 
физика

са 60% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020): 1) 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” 11/2012 15/2013,2/2016,10/2016,11/20
16,2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности 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-вас-
питни рад.

5) Сервирка
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон 
и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање за рад 
на радном месту сервирке: да има други степен стручне 
спреме, односно уверење о стручној оспособљености за 
обављање наведених послова; 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављансво Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

6) Наставник предметне наставе - 
техника и технологија

са 80% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): 
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” 11/2012 15/2013,2/2016,10/2016,11/20
16,2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности 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-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министарства про-
свете), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија 
дипломе, оригинал/оверена копија уверења о држављан-
ству, оригинал/оверена копија (не старија од 6 месеци) 
уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад уколико је неопхо-
дан (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). Доказ о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве: 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем у 
радни однос кандидати који су изабрани упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
По достављеном извештају са кандидатима ће се обавити 
разговор. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Татјана Кнежевић, секретар 0230/468-033. Адреса на 
коју се подносе пријаве: 23316 Башаид, Војвођанска 65, са 
назнаком „За конкурс”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“
Штрпце

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора, 
за рад у матичној школи у Штрпцу и 

издвојеном одељењу у Горњој Битињи
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), кандидат треба да има образовање стече-
но на студијама другог степена, мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области из одговарајућег предмета, односно групе 
предмета, образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-

ника и стручних сасрадника у основној школи („Сл. гл. РС“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 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 и злостављање, малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање и давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
болести, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (дос-
тављају кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење из основог суда; уверење из 
МУП-а; лекарско уверење; доказ о познавању српског јези-
ка (само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна комисија 
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом и са одштампаним формула-
ром достављају се школи на адресу: ОШ „Стаја Марковић“, 
38236 Штрпце. Све информације се могу добити на теле-
фон 0290/70-910.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Обилић, 38213 Прилужје

Наставник социологије са правима 
грађана

за 2 часа, односно 12,50% радног 
времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, а најдуже до 

31.01.2022. године

Наставник филозофије
за 2 часа, односно 12,50% радног 

времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета, а најдуже до 
31.01.2022. године

УСЛОВИ: За пријем у радни однос за наведена радна мес-
та услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 
13/2016-II, 2/2017, 2/2017-II и 13/2018). Кандидати треба 
да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, потврду да нису осуђивани, потврду да нису под 
истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у размарање. Рок за достављање документације је 
15 од дана расписивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕДИНСТВО“ - РАКОШ
Са привременим седиштем у Црколезу

38334 Исток
тел. 065/4726-751

Наставник географије
са 31,25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка са 

функције директора школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то студијама 
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другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета - студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3) - саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а докумен-
тацију из тачке 4) овог конкурса заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи најкасније у 
року 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију послати на адресу школе: ОШ 
„Јединство“ - Ракош са привременим седиштем у Црколезу, 
38334 Исток, Косово и Метохија, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе на телефон: 065/4726-751.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ИЗ ПРИШТИНЕ У ЛАПЉЕМ СЕЛУ

38204 Лапље Село

1. Наставник историје
за 8 часова (50% норме), на одређено 

време ради замене одсутног запосленог, 
до повратка запосленог након престанка 

мировања радног односа

2. Наставник српског језика и 
књижевности

за 12 часова (85,72% норме), на 
одређено време ради замене одсутне 
запослене, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

3. Наставник српског језика и 
књижевности

у истуреном одељењу школе у 
Племетини, за 12 часова (85,72% 
норме), на одређено време ради 

замене одсутне запослене, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту могу бити 
примљени кандидати који испуњавају услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати треба да приложe: доказ о стеченом 
образовању, тј. оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); уверење о неосуђива-
ности 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 при-
мања или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од 

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс неће се узети у разматрање. Пријаве 
са документацијом слати на адресу: Економско-трговинска 
школа из Приштине у Лапљем Селу, 38204 Лапље Село, са 
назнаком „За конкурс“ или доставити лично у просторијама 
школе, сваког радног дана од 7.00 до 12.00 часова.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Хемија, ужа 
научна област Биохемија

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске студије уже 
научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а магис-
тар хемијских наука уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор хемијских 
наука који је изабран у звање асистента по Закону о висо-
ком образовању и у наведеном звању провео највише 
један изборни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, оверену фото-
копију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Редовни професор за научну област 
Математика, ужа научна област Алгебра 

и логика
у Институту за математику и 

информатику Факултета

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

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на 
конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/305-126

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
900, од 23.09.2020. године, поништава се за радно 
место: наставник обое - послови наставника обое у 
основној и средњој музичкој школи, са 70% радног 
времена.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу 
Грађанскоправну научну област
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија из науче области за коју се бира, који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, 
на период од једне године, са условима из члана 83 Закона 
о високом образовању и члана 117 и 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у 
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
издвојеном одељењу у Букуровцу

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020) и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се 
преузима на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одшампаним пријавним 
формуларом доставља следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом и ученицима (дос-
тавља кандидат који заснује радни однос по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а (не старије од 6 месе-
ци, у оргиналу или овереној копији); уверење о држављан-
ству РС (оргинал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена 
копија); доказ о знању српског језика као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Тражена документа достављају се у орги-
налу или овереној копији лично или послати у затвореној 
коверти, на адресу: ОШ „Вук Стефановић Караџић“, 34000 
Крагујевац, Чегарска 3, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 
034/335-464 (секретар школе).

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент 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 тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, 
уметничким и стручним областима Универзитета у Крагује-
вцу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому 
или уверење о стеченом докторату из одговарајуће науч-
не области и диплому или уверење о претходно заврше-
ним 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 педа-
гошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има 
педагошког искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или ове-
реној 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 (дос-
тупно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Прија-
ве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факул-
тет 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 Универ-
зитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“

34 000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Дефектолог наставник у посебним 
условима рада (олигофренолог) 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139, 140, 142 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. У радни однос на радном 
месту дефектолога наставника у посебним условима рада 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: има одговарајуће образовање за рад са ученицима са 
сметњама у менталном развоју, у складу са чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекао одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Службени гласник РС”, број 17/2018 и 6/2020); 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 и да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим приправника и других лица која могу засно-
вати радни однос без положеног одговарајућег испита); 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривич-
на дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи - уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или се шаље на адресу: Школа за 
основно и средње образовање „Вукашин Марковић”, Јанка 
Веселиновића бб, 34000 Крагујевац. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 034/332-179.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Конкурс објављен 07.10.2020. године у публика-
цији „Послови“, за два сарадника у звање: уметнич-
ки сарадник за област Музичка уметност, ужу уметничку 
област Клавир (за потребе Катедре за дувачке инструмен-
те) за рад са по 50% радног времена на одређено време од 
пет година, исправља се у делу текста који се одно-
си на дужину трајања радног односа на одређено 
време и треба да гласи: Избор два сарадника у звање 
уметнички сарадник (пијаниста) за област Музичка умет-
ност, ужу уметничку област Клавир (за потребе Катедре за 
дувачке инструменте) за рад са по 50% радног времена на 
одређено време до повратка запослене са боловања. Сва 
документација и радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања исправке конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за област Музичка 

уметност, ужа уметничка област Гудачки 
инструменти: Виола

на одређено време од пет година или на 
неодређено време

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 висо-
кошколској установи и више уметничких остварења у умет-
ничкој 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 педа-
гошког искуства на високошколској установи и већи број 
признатих уметничких остварења значајних за развој умет-
ности или високо образовање мастер академских студија и 

изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој 
културе и уметности. Обавезан услов за сва звања је непо-
стојање 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. закони, 73/2018, 
67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (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), 
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 (пречишћен текст бр. 01-3691 од 
25.10.2019), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС, 
113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), Правилником 
о критеријумима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16.08.2020. године), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(III-01-523/43 од 16. 07. 20202. године), Правилником о 
научним, уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Документа која је потребно доставити на наведене кон-
курсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биогра-
фија, 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 висо-
ком образовању (оригинал или оверена копија), потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошкол-
ској 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 и уметничка презентација. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати 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 утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање које је саставни део Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Ктагујевцу (бр. 
III-01-523/43 од 16.07.02020. године, доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се придржа-
ва Закона о заштити података о личности, односно да све 
личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене у једном примерку. 
Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна доку-
ментација 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 некомплет-
ном и неће се разматрати од стране комисије. Сва докумен-
тација 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.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању наставник страног 
језика, за научну област Филолошке 

науке, за ужу научну област Енглески 
језик

са 30% радног времена, на одређено 
време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Општи предуслов: кандидат мора да испуња-
ва општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кан-
дидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ка о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилни-
ка о ужим научним, уметничким и стручним областима Уни-
верзитета у Крагујевцу.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење којим се потврђује стручна спре-
ма; оверену очитану личну карту или оверену фотоко-
пију личне карте; биографију, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове, доказ о педагошком искуству 
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кан-
дидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада 
ако кандидат има педагошког искуства; уверење надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних 
услова, обавезних и изборних елемената за избор настав-
ника. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или 
овереној копији. 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 (дос-
тупно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Прија-
ве 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 Универ-
зитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) 
и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 
и 11/19). У складу са чл. 139 Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним Законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање (образовање је про-
писано чл. 140 и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 
10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 
13/18и 11/19). У складу са чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора да има 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник и стручни 
сарадник који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да канидат има има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: ове-

рен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела - извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Кан-
дидат попуњава и пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10 
или лично у просторије школе, у времену од 08.00 до 13.00 
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. За додатне информације обратити се 
на телефон: 036/379-700.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„ИВО ЛОЛА РИБАР“
36000 Краљево, Доситејева 5/4

тел. 036/315-242

Дефектолог наставник
у посебним условима, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог преко 
60 дана са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17)) тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/18 и 6/20). Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; уверење о држављанству (са холограмом или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); оверен препис или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; оверен препис или 
оверена потврда о доедукацији Факултета за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду 
(само кандидати, сходно члану 12а Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
17/18 и 6/20); лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; доказ из казнене евиденције МУП - а да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фото-

копију, не старије од 6 месеци) и потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Након утврђене испуњености услова канди-
дата за пријем у радни однос, кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. По достављеном извештају са кандидатима ће 
се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: ШОСО 
„Иво Лола Рибар“, 36000 Краљево, Доситејева бр. 5/4 или 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 036/315-242.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила

тел. 036/5882-002

Педагог школе
УСЛОВИ: 1) VII/1 степен стручне спреме; кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17 - одлука 
УС и 95/2018 -аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то услове 
из чл. 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5), и чл. 140 став 1. тачка 
1) подтачка (1) и (2) и тачка 2) истог члана. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара 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. Уз пријаву на 
конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се 
доказује испуњеност услова предвиђених Законом и овим 
конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању 
- оригинал или оверена фотокопија; попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старији од 6 месеци) - оригинал или 
оверена фотокопија; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фото-
копија; доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик), у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оригинал или оверена фото-
копија; уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју је именовао директор у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
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собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна 
школа „Петар Николић”, 36202 Самаила. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, лично 
или на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене, непотпу-
не и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник италијанског језика
са 77,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, у матичној школи у 
Доњем Рибнику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони 10/2019) и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника предметне наставе; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у слкаду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете и одштампан заједно са 
потребном докемнтацијом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење МУП-а из казнене евиденције 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4

тел. 037/806-105

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од 3 разреда у 

Мрзеници
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
УС и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-

тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и то: а) има одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и специја-
листичке струковне студије) и студијама у трајању од три 
године или више образовање; 1) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављан-
ство Републике Србије; 4) зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у складу са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
васпитања (формулар се може преузети са веб-адресе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 
htp://www.mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар кандида-
ти треба да достави: биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене 
евиденције МУП Републике Србије и уверење надлежног 
суда, оригинал или оверене копије, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Пријаве доставити лично 
или поштом, са назнаком „За конкурс - за пријем у радни 
однос на радно место: учитељ - не отварати“, на адресу: 
ОШ „Војвода Пријезда“, 37212 Сталаћ, Стевана Синђе-
лића 4, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се 
добити од секретара школе: лично (уторком и четвртком), 
телефоном на број: 037/806-105 и 062/322-000 или путем 
мејла: osmtomicst@gmail.com.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до 

16.04.2021. године
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 ЗОСОВ 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18), прописани су Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18). Пријавни формулар за учешће на кон-
курсу кандидат преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, попуњава га и заједно са дока-
зима о испуњавању услова конкурса подноси на адресу 
школе, са назнаком „За конурс“, у року од 8 дана од дана 
објављивања овог конкурса. Уз пријавни формулар кан-
дидат подноси следеће доказе о испуњавању услова кон-
курса: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 
оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење да лице није осуђивано за дела прописана чла-
ном 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (издаје надлежни МУП 

РС); доказ о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележника. Неове-
рене фотокопије докумената сматраће се нептпуном доку-
ментацијом и по истој се неће поступати. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року 
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне 
комисије у законом предвиђеном року. Ближа обавештења 
у вези са расписаним конкурсом се могу добити лично у 
секретаријату школе или на телефон: 016/785-234, сваког 
радног дана од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког, односно 
породиљског одсуства или до повратака 

запосленог са функције директора 
школе, са 44,44% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/20), стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање, а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“,, број 
11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има држављанство Републике Србије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
и сматра се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из чл. 
142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кан-
дидати достављају и: радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу 
или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу 
или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фото-
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копији; оригинал или оверену фотокопију доказа о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује диркетор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. 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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем имејла или на броје-
ве телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима и обавља разговор са кандидатима са листе. Раз-
говор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе 
ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, о чему ће кандидати бити 
накнадно обавештени. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за пријављивање је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве послати на адресу школе или непосредно предати, 
радним данима од 8 до 12 часова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем теле-
фона: 016/3436-280.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време ради замене 
запослене на породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге детета

Чистачица
на одређено време ради замене 

запосленог на боловању преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи за наставника мате-
матике, без обзира на радно искуство; кандидат за посло-
ве чистачице мора да има завршену основну школу - први 
степен степен стручне спреме без обзира на радно иску-
ство, док кандидат за педагошког асистента мора да има 
најмање четврти степен стручне спреме - средња школа и 
сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асис-
тента, без обзира на радно искуство; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања мита или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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 на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању, ако није издата 
диплома, односно сведочанство о завршеној основној шко-
ли; оригинал уверења о неосуђиваности; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених; 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 ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом и кратком биографијом достављају шко-
ли у року од осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана одлуком директора. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у листу “Послови” донеће се у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу се добити путем 
телефона: 016/284-611, од 8 до 14 сати.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА РИБАР“

15317 Доња Борина, Батар бб
тел. 015/7796-048

e-mail: osbracaribar@mts.rs

Секретар школе
за 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава услове утврђе-
не Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019 и 6/2020) (даље: Закон), односно да: има одгова-
рајуће образовање, звање дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, у року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном - CV, доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); оригинал или оверену фотокопију (не 
старија од 6 месеци) извода из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (не старија од 6 месеци) за кандидате 
који су стекли високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена и дипломе о 
завршеним студијама другог степена - за кандидате који су 
завршили студије по прописима који су уређивали високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; доказ из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
а за лица која нису стекла образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се могу предати поштом 
или непосредно на адресу: ОШ „Браћа Рибар“, Батар бб, 
15317 Доња Борина. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на конкурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступка. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом. 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 са кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор се заказује 
телефонским путем, после чега се кандидату шаље писме-
ни позив, електронском поштом или препорученом пошиљ-
ком. Конкурсна комисија доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити од директора школе, телефоном: 015/7796-048 или 
путем електронске поште: osbracaribar@mts.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
припремном предшколском програму у 
објекту „Чаролија” у Лозници, Воћњаку, 

Текеришу и Новом Селу; за рад у старијој 
вртићкој групи у објекту „Бамби” у 
Лозници; за рад у старијој вртићкој 

групи у објекту „Чаролија” у Лозници
6 извршилаца

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019). Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не 
старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажом пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и чл. 24-29 
Закона о раду. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом средњем образовању, IV степен, меди-
цинска сестра - васпитач (не старија од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци), кратку биографију.

Наука и образовање
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Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажом 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна ромски језик и има 
савладан програм обуке у складу са Правилником о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник 
РС“ бр. 87/2019). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом средњем образовању у четворого-
дишњем трајању (не старија од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело 
за које 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-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), оверену фотокопију доказа о заврше-
ном програму обуке у складу са Правилником о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, 
бр. 87/2019), не старија од шест месеци; кратку биографију.

Домар
на одређено време ради замене 

запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном средњем образовању (не старија од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажом пресудом за кривично 
дело за које 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-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), копију возачке дозволе; кратку био-
графију.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању - средње обаразовање (економска или 
угоститељска школа), не старију од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију уверења полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело 
за које 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-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), кратку биографију.

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања. Сви заинтересовани кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу: Предшколска 
установа „Бамби“ Лозница, Веселина Мисите 26, 15300 Лоз-
ница.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15322 Велика Река, Краља Петра I 665

тел. 015/7464-114
e-mail: osnikolateslavreka@gmai.com

www.osnt.edu.rs

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/15) и то: на сту-
дијама 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; лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за 
рад за наставника, педагога или психолога; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик; најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за директора 
установе. Уз пријаву кандидат подноси: биографију са кре-
тањем у служби, адресом становања, бројем телефона, 
адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; доказ о нео-
суђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - 
уверење МУП-а; доказ да се против њега не води кривични 
поступак - потврда суда; извод из матичне књиге рођених 
(венчаних за жене); уверење о држављанству; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење; оверену фото-
копију лиценце за директора уколико је поседује; оквирни 
план рада за време мандата; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе у оцени спољашњег вред-
новања за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу: 
Основна школа „Никола Тесла“, Велика Река, Краља Петра 
I 665, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 015/7464-114 или на имејл школе: 
osnikolateslavreka@gmai.com.

НИШ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Филозофија (Медијска етика и Естетика 
комуникације)

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Психологија (Социјална 
перцепција и Социјална психологија на 

нематичним департманима)

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Српски језик (Старословенски 

језик и Стандардизација)

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Англистичка лингвистика 
(Савремени енглески језик 8 и Језички 

огледи: превођење са српског на 
енглески језик)

Наставник у звање наставник страног 
језика за ужу научну област Англистика 

(Енглески језик 1 и Енглески језик 2)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање рад-
ног односа наставника прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. Канди-
дати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у 
штампаном облику и електронском облику (Ворд верзија, 
е-mail: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузи-
ма се са веб-портала Факултета http: //www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у 
Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву 
кандидати подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о 
завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом научном степену доктора наука или уве-
рење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), 
потврду о најмање три године педагошког искуства у 
високошколској установи, уверење надлежне полицијске 
управе да против њих није изречена правноснажна пресу-
да за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставника који се 
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.
ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат 
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кан-
дидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служ-
би за опште и правне послове Филозофског факултета у 
Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Конкурсни материјал канди-
дати могу доставити и у електронској форми. Неблаговре-
мено приспеле пријаве и пријаве без комплетне докумен-
тације неће бити разматране. 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Управљање квалитетом радне и 

животне средине
на одређено време 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени Зако-
ном о високом образовању, Статутом Факултета зашти-
те на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника Факултета 
заштите на раду у Нишу: научни назив доктора наука из 
одговарајуће научне области; смисао за наставни рад; 
познавање рада на рачунару; познавање једног светског 
језика; објављени научни, односно стручни радови из 
области за коју се бира. Као научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области сматра се научни назив 
доктора наука из научне области Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду. Кандидати уз пријаву 
подносе: биографију, доказе о испуњености услова кон-
курса, списак референтних публикација и прилоге који 
документују наводе из пријаве и омогућују увид у науч-
ни рад и стручне квалификације кандидата. Уз пријаву, 
кандидати су дужни да попуне образац који је доступан 
на интернет страници Факултета. Пријаве се подносе на 
адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве кандидата које нису под-
нете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће 
бити разматране. Поднета конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима.

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“
18000 Ниш, Јеронимова 18

тел. 018/415-1211

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

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

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Сви кандидати морају испуњавати услове за рад 
на радном месту прописане одредбом чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то да: имају 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик. Под одговарајућим 
образовањем за радно место техничар одржавања инфор-
мационих система и технологија са 50% радног времена, 
кандидат треба да има одговарајуће образовање из Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Гим-
назије „9. мај” и то: лице са завршеном средњом школом, 
односно IV степеном стручне спреме. Под одговарајућим 
образовањем за радно место наставник српског језика на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, са 44, 44% радног времена, кандидат треба да има 
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност; професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима; профе-
сор југословенске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског јези-
ка са јужнословенским језицима; мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности); мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик 
и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност); мастер професор 
предметне наставе; мастер професор књижевности и јези-
ка (србиста). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика. Под одговарајућим образовањем 
за радно место наставник рачунарства и информатике на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана са 50% радног времена, кандидат треба да има 
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Про-
саветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: професор инфор-
матике, односно дипломирани информатичар; професор 
математике, односно дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; дипломирани инжењер елек-
тротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер за информационе сис-
теме, одсеци за информационе системе и информационе 
системе и технологије; дипломирани инжењер органи-
зације за информационе системе, одсеци за информа-
ционе системе и информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и техно-
логије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернет-
ско-организациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и инфор-
матика или статистика, информатика и квантна економија; 
дипломирани информатичар; дипломирани информатичар 
- пословна информатика; дипломирани информатичар - 
професор информатике; дипломирани информатичар - 
мастер; дипломирани професор информатике - мастер; 
дипломирани информатичар - мастер пословне информа-
тике; дипломирани инжењер организационих наука - мас-
тер, студијски програм Информациони системи и техноло-
гије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер инжењер организа-
ционих наука (студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске 
науке); мастер професор информатике и математике; мас-
тер инжењер софтвера; мастер инжењер информационих 
технологија и система; мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско звање 
мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
три предмета из области Математика, што доказују потвр-
дом издатом од стране високошколске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и уз попуњен пријавни формулар 
прилажу и: потписану биографију кандидата; оригинал/
оверену копију доказа о стеченој стручној спреми; ориги-
нал/оверену копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену копију уверења о неосуђи-
ваности (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); ори-
гинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о знању 
језика се доставља само уколико образовање није стечено 
на српском језику. Фотокопије докумената која нису овере-
не од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично у канцеларији секретара школе или на адресу: 
Гимназија „9. мај“, Ниш, Јеронимова 18. Све информације 
на тел. 018/415-1211.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ“

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Стручни сарадник - психолог

Васпитач

Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: да кандидат 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Кандидат за радно место стручни сарадник 
- психолог мора да има 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 (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, о чему као доказ доставља ове-
рену копију дипломе о стручној спреми стручно сарадни-
ка-психолога. Кандидат за радно место васпитач мора да 
има: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, о чему као доказ прилаже 
оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача. Кан-
дидат за радно место васпитача треба да достави потврду 
високошколске установе којом се потврђује да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова или оверени 
документ да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или положио стручни сипит, односно испит 
за лиценцу. Кандидат за радно место медицинска сестра 
- васпитач мора да има: одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста - васпитач; средње образовање 
у складу са посебним законом о чему као доказ прилаже 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми меди-
цинске сестре - васпитача. Уз оверену копију диплома, 
односно сведочанства кандидати достављају: пријавни 
формулар који се преузима са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs; 
потписану биографију кандидата; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (да није старије од шест месеци); 
оверену копију извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал/оверену копију уверења о неосуђиваности (да није 
старије од шест месеци). Сву наведену документацију кан-
дидати достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у дневном листу „Послови“, лично или на адре-
су: Предшколска установа „Полетарац“ Сврљиг, Гордане 
Тодоровић бб, Сврљиг. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат прибавља пре закључења уговора о раду, а доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је 
одговарајуће образовање стечено ван територије Републи-
ке Србије. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 018/823-430. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду ушли у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање - Ниш.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив 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 васпитно-образов-
ни рад. Кандидат за радно место сервирке мора да има: 
средње образовање угоститељског или прехрамбеног сме-

Наука и образовање
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ра, други степен стручне спреме, изузетно, основно обра-
зовање и радно искуство на пословима сервирке стечено 
до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама. О чему као доказ прилаже оверену копију 
дипломе о стеченом образовању. Уз оверену копију дипло-
ме сви кандидати достављају: пријавни формулар који се 
преузима са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (да није ста-
рије од шест месеци); оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења о неос-
уђиваности (да није старије од шест месеци). Сву наведену 
документацију кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у дневном листу „Послови“, 
лично или на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ 
Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, Сврљиг. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у слу-
чају да је одговарајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 018/823-430. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НЕИМАР“
18000 Ниш, Београдска 18

тел. 018/292-093

Наставник стручних предмета геодетске 
струке

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Геодезија и грађеви-
нарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 
10/2019 и 2/2020) и то: мастер инжењер геодезије - прет-
ходно завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области геодетског инжењерства или дипломи-
рани геодетски инжењер; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским 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 струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има тражено образо-
вање из ове тачке; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и уз попуњен пријавни формулар прилажу и: 
потписану биографију, оригинал/оверену копију доказа о 
стеченој стручној спреми; оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља 
само уколико образовање није стечено на српском јези-
ку. Фотокопије докумената која нису оверене од надлеж-
ног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
канцеларији секретара школе или на адресу: Грађевинска 
техничка школа „Неимар”, Ниш, Београдска 18. Све инфор-
мације на тел. 018/292-093.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Теоријска физика и примене
на одређено време од 60 месеци, на 

Департману за физику

УСЛОВИ: доктор физичких наука. Кандидати подносе: 
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Туризмологија
на одређено време од 60 месеци, на 

Департману за географију

УСЛОВИ: доктор наука - туризмологија. Кандидати подно-
се: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима, 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању ванредни професор 
или редовни професор за ужу научну 

област Ботаника
на Департману за биологију и екологију, 

на одређено време од 60 месеци, 
односно за рад на неодређено време

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Кандидати подносе: 
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област Ботаника

на одређено време од 60 месеци, на 
Департману за Биологију и екологију

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Кандидати подносе: 
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Екологија и заштита животне средине
на одређено време од 60 месеци, на 

Департману за биологију и екологију

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Кандидати подносе: 
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Канди-
дати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају Образац који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок 
за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању наставник страног 
језика за ужу научну област Енглески 

језик
на одређено време од 60 месеци, на 

департманима ПМФ-а
УСЛОВИ: дипломирани филолог на студијама првог сте-
пена из области англистике. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, доказ о стеченом високом образовању првог 
степена, списак објављених стручних радова у одгова-
рајућој области. Кандидати су у обавези да приликом прија-
ве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају обра-
зац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs). Рок за пријаву: 15 дана.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

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

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
географије може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе 
географије и звање у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020 и 15/2020), професор географије; дипло-
мирани географ; професор историје - географије; дипло-
мирани географ - просторни планер; дипломирани профе-
сор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; 
мастер географ; мастер професор географије; мастер про-
фесор географије и информатике; мастер професор био-
логије и географије. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму: географија; дипломирани 
географ; професор географије; двопредметне студије био-
логије и географије, односно географије и информатике. 
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020), као и из члана 142 став 1 истог зако-
на: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе). Образовање из ста-
ва 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља 
у року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), 
и то: потврда високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
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познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уве-
рења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се могу доставити лично или на адресу: Техничка 
школа „Прота Стеван Димитријевић”, 18220 Алексинац, Др 
Тихомира Ђорђевића бб.

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене којој 
мирује радни однос због именовања на 
место директора Центра за културу и 

уметност у Алексинцу
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
српског језика и књижевности може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за 
извођење наставе српског језика и књижевности и звање, 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 
и 15/2020), професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор српског језика и српске књи-
жевности; професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; профе-
сор југословенских књижевности; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима; мастер професор 
језика и књижевности - студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Срп-
ски језик и примењена лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности; 
мастер филолог-студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност; мастер професор књижевности и 
језика-србиста; мастер професор књижевности и језика - 
компаратиста; мастер професор предметне наставе. Лице 
које је стекло академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србисти-
ка). Кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не законом за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020), као и из члана 142 став 1 истог зако-
на: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе). Образовање из ста-
ва 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 

је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља 
у року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), 
и то: потврда високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уве-
рења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се могу доставити лично или на адресу: Техничка 
школа „Прота Стеван Димитријевић”, 18220 Алексинац, Др 
Тихомира Ђорђевића бб.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“

18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице: које 
има одговарајуће високо образовање (члан 140 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), за наставника ове врсте школе и подручја рада, за 
педагога или психолога, предност за избор директора уста-
нове образовања и васпитања има кандидат који је стекао 
неко од звања према прописима из области образовања; 
које има стручну дефектолошку оспособљеност за рад у 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том; које има дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога; које има обуку и положен испит за директора 
установе; које има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ и то: за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; које има држављанство Републике Србије; које зна 
српски језик, на коме се остарује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци); оверену фотокопију уверења 

о дефектолошкој оспособљености (за наставнике који нису 
дефектолози); извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
српског језика (само кандидат уколико одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику); оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или уверења 
о положеним стручном испиту за наставника, васпитача 
и стручног сарадника (овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 30 дана); оригинал 
доказа надлежног Привредног суда да није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал не старији од 30 дана); оригинал доказа осно-
вног суда да није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не ста-
рији од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, после сте-
ченог одговарајућег образовања, издат од стране послода-
вца (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандидат које је 
претходно обављао дужност директора установе и поседу-
је извештај); оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који 
поседује извештај просветног саветника); оверену фото-
копију лиценце за директора установе (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби; план 
рада директора за време мандата; оригинал лекарског уве-
рења о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса); доказ о стеченом звању према прописи-
ма из области образовања (уколико кандидат има звање). 
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати 
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Цари-
ца Јелена“, Гоце Делчева 2, Ниш, са назнаком „За конкурс 
за директора“, непосредном предајом или путем поште. 
Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање. Све информације у вези са конкурсом 
можете добити код секретара школе, на телефон: 018/560-
848 лок 101.

НОВИ ПАЗАР

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-148

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 до 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) и то: да има 
одговарајуће високо образовање које је стекао: на сту-
дијама 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; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
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врнуће, 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; 4. да 
је држављанин Републике Србије; 5. лекарско уверење; 
6. да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: 1. пријавни формулар који попуњавају на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, штампају га и исти прилажу са доку-
ментацијом, 2. биографију, 3. диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотоко-
пију, 4. уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију, 5. извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, 
6. уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије од 6 
месеци, оригинал; 7. потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, не старији од 6 месеци, достављају 
кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата коми-
сија утврђује испуњеност услова 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 при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности 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. Пријаве затворене у коверти доста-
вити лично у секретаријат школе или слати препорученом 
пошиљком на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за 
радно место наставник хемије“. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Телефон за контакт: 020/811-148.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 8

тел. 020/811-160

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице 

са боловања, за 18 часова недељно 
(100% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139, 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући степен стручне 
спреме одређеног занимања, према важећем Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 исп. 2/2017, 13/2018, 7/2019), да има 
одговарајуће високо образовање које је стекао: на сту-
дијама 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 и стекао једно од звања про-
фесор српског језика и књижевности, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, мастер професор језика и 
књижевности (србиста), мастер филолог, професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и књижевности, профе-
сор српске књижевности и језика, дипломирани филолог 
србиста - мастер; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. лекарско уверење; 6. да зна срп-
ски 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 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. пријавни 
формулар који попуњавају на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, штампају га и исти прилажу са документацијом, 2. 
биографију, 3. диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотокопију, 4. уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију, 5. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену фотокопију, 6. уверење о неос-
уђиваности из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал, 7. 
потврду одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци, достављају кандидати који буду иза-
брани, пре закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос, врши ужи избор канди-
дата 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 резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве затворене у коверти доста-
вити лично у секретаријат школе или слати препорученом 
пошиљком на адресу школе: Техничка школа, 7. јул 18, 
36320 Тутин, са назнаком: „За конкурс за радно место (за 
које се конкурише)“. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Теле-
фон за контакт: 020/811-160.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова

тел. 020/452-554

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као иза кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања. У поступку одлучивања о избору кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења не смеју бити старија 
од 6 месеци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др 
Ибрахим Бакић“, 36323 Лескова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 020/452-554.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине

тел. 020/5723-020, 062/824-3798

1. Наставник босанског - српског језика
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

2. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са мандатне функције

3. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају одговарајуће високо 
образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, у 
складу са прописима којима је регулисано високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису 
правоснажно осуђивани за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као иза кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају босански - српски језик, образовни 
рад се изводи на босанском језику; 6) да имају радну дозво-
лу (лиценцу). Докази о испуњавању услова из тачке 3 овог 
конкурса под 1) и 3)-6) су саставни дио пријаве на конкурс 
и подносе се у облику оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Кандидати попуњавају образац за пријаву на званичној 
веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4 овог 
конкурса, заједно са штампаним пријавним обрасцем, пре-
дају школи најкасније у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидате који уђу у ужи избор надлежна 
служба за запошљавање ће у року од осам дана упутити 
на психолошку процену способности за рад са студенти-
ма, користећи стандардизоване поступке. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана разговора с кандидатима. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Образац пријаве и потреб-
ну документацију послати на адресу школе: ОШ „Алекса 
Шантић“, 36321 Црквине. Детаљније информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, путем телефона: 
020/5723-020 и 062/8243-798.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну обаласт Методика и 

менаџмент животне средине

Насавник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Педагогија
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер/магистарским и докторским студијама, оверену 
фотокопију претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве 
се подносе Правној служби универзитета на горенаведену 
адресу, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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засновање радног односа може се преузети на официјал-
ном сајту униврзитета - www.uninp.edu.rs. Непотписане, 
неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број телефона.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог који је именован 
за помоћника директора, односно до 

31.08.2021. године

Наставник основа саобраћајне 
писхологије за 40% норме и грађанско 

васпитање за 25% норме
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства, за 

15% норме часова
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће 
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама, 2) има физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвоа у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискимина-
торно понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (српски и босански). Уз одштампани при-
мерак пријемног формулара који је прописан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, кандидати су 
дужни да доставе следећу докментацију: 1. доказ о струч-
ној спреми - диплома, оригинал или оверена фотокопија, 
2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија, 3. уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија, 4. доказ о познавању језика на коме 
се обавља образовно-васпитни рад, 5. уверење да канидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Лекарско уверење кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана оглашавања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт 
телефона: 020/321-048.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева

тел. 020/353-411, 020/353-020

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског и одсуства ради неге 

детета, у ИО у Постењу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/19 и 6/2020) и да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања - за извођење 

наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду - уве-
рење да кандидат није осуђен правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање од три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања и давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената. Непотпуне и неблаговремнене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приемном стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене спсобности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве слати у затвореној коверти на горе наве-
дену адресу.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област 
Германистика

Лектор за ужу научну област 
Германистика

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

историја новог века) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Педагогија (предмети из области 
Андрагогије и Интерактивне педагогије) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (предмети из 
области Социјалне психологије) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (предмети из 

области Опште психологије) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија (предмети из 

области Социологије града, Социологије 
окружења и Социологије рода) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија (предмети из 

области Социолошке теорије и Општа 
методологија) 

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

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја мађарске књижевности 

са компаратистиком и теоријом 
књижевности

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја мађарске књижевности 

са компаратистиком и теоријом 
књижевности

Лектор за ужу научну област Културе 
у контакту (јапански и корејски језик, 

књижевност и култура) 
УСЛОВИ: Општи услови за стицање звања и заснивање 
радног односа: 1. За наставника (сва звања) - уни-
верзитетски професор: оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним, мастер (магистарским) и докторским 
студијама / дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука; биографија састављена на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета, http: //www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријавље-
ном на конкурс за избор у звање наставника Универзите-
та) у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и саме радо-
ве (у папирном или електронском облику на CD-у); друге 
прилоге којим се доказује испуњеност услова за избор у 
звање наставника, а који су предвиђени Правилником о 
ближим минималним условима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Новом Саду http: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/35-
pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni. 2. 
За асистента: оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским студијама; 
потврда да су уписани на докторске студије или потврда 
да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршавају докторат по раније важећим прописима); 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајт Факултета, http: //www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata(извештај 
о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадни-
ка; кандидат попуњава податке од II до VII); биографија 
се предаје у папирном облику и на CD-у; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове. 3. За лектора: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеним основним и мастер студијама или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом високом образовању из 
одговарајуће области према раније важећим прописима; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета, http: //www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata(извештај 
о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадни-
ка; кандидат попуњава податке од II до VII); биографија 
се предаје у папирном облику и на CD-у; подаци о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова као и 
сами радови.

Ближи услови за избор у звање наставника одређени су 
члановима 123-128 Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду, http: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/send/35-pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-
zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи 
услови за избор у звање сарадника одређени су чланови-
ма 129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на горе наведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
 „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник корепетиције
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема: висока VII степен, образовни 
профили: дипл. музичар, усмерење пијанист; дипл. музи-
чар - пијаниста; дипл. музичар - оргуљаш; дипл. музичар 
- чембалиста; академски музичар пијаниста; академски 
музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мас-
тер музички уметник - професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус - камерни музичар; дипл. клавириста. 
Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), 
испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 

Наука и образовање
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2/2017, 9/19), као и посебне услове утврђене чл. 139, став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/2020), то јест: да имају 
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 10/19, 6/2020); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс при-
ложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности у 
складу са тачком 3 текста конкурса (оригинал, да није ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (српски језик), осим уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
у ком случају је у обавези да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; фотокопију личне карте; кратку биогра-
фију. Доказ о испуњености услова из тачке 2. конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају путем поште на 
горе наведену адресу или лично у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ“

21214 Сириг, Новосадска 1
тел. 064/4931-945

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао 
одговарајуће образовање: 1. на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 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 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одго-
варајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (уколико је кандидат завршио обра-
зовање по прописима које важе после 10. септембра 2005. 

године доставља оверену фотокопију дипломе са мастер 
студија), уверење о држављанству Републике Србије, доказ 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат који је 
изабран, пре закључивања уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика - језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Уз пријаву кан-
дидат доставља оригинале или оверене копије докумената, 
не старије од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник предмета Програмирање и 
програмски језици

Наставник предмета Грађанско 
васпитање

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18-други закони, 10/2019 и 
6/2020) и стручну спрему предвиђену Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 
2/20 и 3/20); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрљење, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) зна језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ серти-
фикат; познавање рада на Smart board табли; познавање 
енглеског језика.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар (преузима се са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (скениран); 
диплому (скениран оригинал), уверење о држављанству 
(скениран оригинал); ЕЦДЛ сертификат (скениран ориги-
нал); уверење да није осуђиван од стране МУП-а (скени-
ран оригинал); биографију. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити 
позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно 
лекарско уверење да имају здравствену способност и уве-
рење о психичкој, физичкој способности за рад са ученици-
ма, издато у последњих шест месеци, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се дос-
тављају искључиво путем електронске поште, на адресу: 
gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

За стицање звања

1. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
математика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска 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 чла-
ном 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника на Универ-
зитету у Новом Саду.

За избор у звања

2. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани системи

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент или 
електротехничко и рачунарско инжењерство или машин-
ско инжењерство или мехатроника и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене 
магистарске студије из области индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент или електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или машинско инжењерство или меха-
троника по законима пре доношења Закона о високом 
образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом 
Саду и чланом 12 Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

3. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Инжењерство 

информационих система
на одређено време од 3 године

4 извршиоца
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
информационе технологије или индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент или електротехничко и рачунар-
ско инжењерство и студент је докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске 
студије из области информационе технологије или индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент или елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

4. Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Инжењерство 

информационих система
на одређено време од 1 године

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области инфор-
мационе технологије или индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент или елекротехничко и рачунар-
ско инжењерство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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5. Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Производни 

и услужни системи, организација и 
менаџмент

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању 
са просечном оценом најмање осам (8) из области индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент и уписане 
мастер академске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких нау-
ка, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Примењене рачунарске 

науке и информатика
на одређено време од 3 године

15 извршилаца
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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

7. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Примењене рачунарске 

науке и информатика
на одређено време од 3 године, са 30% 

радног времена
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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

на одређено време од 1 године
16 извршилаца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области елекро-
техничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

9. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Аутоматика и управљање 

системима
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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 

Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
на одређено време од 3 године, са 70% 

радног времена

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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка 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 Енергетска електроника, 
машине и погони и обновљиви извори 

електричне енергије
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Електроника

на одређено време од 3 године
4 извршиоца

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 електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области елекро-
техничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

14. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електрична мерења, метрологија и 
биомедицина

на одређено време од 1 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области елекротех-
ничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академ-
ске студије или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, 
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника 
о минималним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

15. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска графика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство или архи-
тектура или рачунарска графика или математичке науке 
или примењена математика или машинско 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 елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или архитектура 
(ТТ) или рачунарска графика или примењена математика 
или машинско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваћену тему док-
торске дисертације, као и услови прописани чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 156 Статута Уни-
верзитета 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.

16. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Рачунарска графика
на одређено време од 1 године

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању 
са просечном оценом најмање осам (8) из области елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или архитектура 
или рачунарска графика или примењена математика или 
машинско инжењерство или математичке науке и уписа-
не мастер академске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких нау-
ка, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

17. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Машински елементи, 
механизми и инжењерске графичке 

комуникације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
машинско инжењерство и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области машинско инжењерство по зако-
нима пре доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и услови про-
писани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Ста-
тута 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.

18. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Теорије и интерпретације 
геометријског простора у архитектури и 

урбанизму
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области 
архитектура (ТТ) и студент је докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске 
студије из области архитектура (ТТ) по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилни-
ка о ближим минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наука и образовање
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19. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Метрологија, квалитет, еколошко-
инжењерски аспекти, алати и прибори

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области машинско 
инжењерство или инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

20. Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области графичко 
инжењерство и дизајн или машинско инжењерство уписа-
не мастер академске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких нау-
ка, чланом 11. Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих нивоима 
студија; за дипломе стечене у иностранству потребно је при-
ложити доказ о признавању стране високошколске испра-
ве; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду 
о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, 
уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду 
из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи; 7. фотоко-
пије објављених научних, односно стручних радова у науч-
ним часописима, зборницима или саопштених на међународ-
ним 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. За избор у звање сарадника у настави и: 1. 
потврду да је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За избор у звање 
асистента и: 1. потврду да је кандидат студент докторских 
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра нау-
ка, односно магистра уметности и потврду да кандидат има 
прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског 
умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента или ван-
редног професора приложити и: 1. попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. на 
сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs, и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку 
одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања и сл., нео-
пходно је доставити потврду надлежних институција или 
навести линк са сајта институције на ком се јасно види кан-
дидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе 
у звања неопходно је доставити решење о именовању коми-
сије. За учешће у програмским и организационим одбори-
ма скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или 
навести линк са сајта институције на ком се јасно види кан-
дидатово учешће у раду. Ако је научни рад који представља 
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је 
да аутор приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецен-
зирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки кон-
курс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ“
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 

2020/2021. годину
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то ако: 1. има одго-
варајуће образовање - IV степен стручне спреме и завршена 
обука за педагошког асистента; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски), познавање ромског језика је 
пожељно. Наведени услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова тач. 1, 3-5 овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се састоји од: оверене фото-
копије дипломе/уверења о школској спреми; уверење о 
некажњавању лица; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (мађарски 
језик); доказ о савладаној обуци за педагошког асистента; 
пријавни формулар (са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатом. Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, уз које нису приложени докази који се траже конкур-
сом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 
бр. 87/18). Пријаве доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком радног места на који се кандидат пријављује. Рок 
за пријаву је 10 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Ближе информације могу се добити на теле-
фон: 021/6903-039.

Наставник математике
на мађарском наставном језику

Наставник српског као нематерњег 
језика

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад изводи на мађарском 

наставном језику

Наставник математике
са 88,89% норме

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, 

са 80% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове и то: пред-
виђене чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС  Просветни глас-
ник“, бр: 88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и 6/2020) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр:11-2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019). У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. поседује одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 педагош-
ких 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. годи-
не; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Наведени 
услови се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова под тач. 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи: пријавни 
формулар (кандидат попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
- одштампан; кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме/уверење о школској спреми (све што предвиђа важећи 
Правилник о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи - за конкретно радно 
место); уверење о некажњавању лица - оригинал (не ста-
рији од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, на прописаном 
обрасцу са холограмом; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (мађарски језик, 
ако се образовно-васпитни рад изводи на мађарском настав-
ном језику). Знање српског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Одлу-
ку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатом. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком радног мес-
та на који се кандидат пријављује: “За конкурс - наставник 
математике на мађарском наставном језику”, “За конкурс - 
наставник српског као нематерњег језика, у одељењима где 
се образовно васпитни рад изводи на мађарском наставном 
језику”, “За конкурс - наставник математике”, “За конкурс - 
наставник биологије на мађарском наставном језику”. Рок 
за пријаву је 10 дана од дана објављивања огласа у недељ-
ном листу “Послови”. Ближе информације могу се добити на 
телефон: 021/6903-039.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач
на одређено време

11 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидат треба да поседује одгова-
рајуће: а) високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-

Наука и образовање
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дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, или б) високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или в) више образовање.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве пристигле електронском поштом, неће се узима-
ти у разматрање. Ближе информације могу се добити код 
секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Васпитач
са 50% радног времена, на одређено 

време, најдуже 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидат треба да поседује одгова-
рајуће: а) високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, или б) високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или в) више образовање.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве пристигле електронском поштом неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочла-
на конкурсна комисија коју именује директор. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Пријаве слати на горе наведену адесу. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код секретара установе 
на телефон: 021/6040-656.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидат треба да поседује одгова-
рајуће средње образовање, у складу са посебним законом.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Сарадник - медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту 
и негу, на одређено време, најдуже 2 

године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидати треба да поседују одгова-
рајуће средње образовање здравствене струке.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-

вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријава кандидата на 
горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве пристигле електронском поштом неће се узи-
мати у разматрање. Ближе информације могу се добити код 
секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Руководилац послова у угоститељству
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
У погледу образовања, кандидат треба да поседује: висо-
ко образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.9.2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.9.2005. године; знање рада на 
рачунару; најмање 2 године радног искуства.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Кувар/посластичар
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидати треба да поседују средње 
образовање.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
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ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Сервирка
на одређено време, најдуже 2 године

8 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. средње образовање, 2. изузетно основно 
образовање и најмање три године радног искуства на тим 
пословима.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (из Казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Возач
возила Б категорије, на одређено време, 

најдуже 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. средње образовање, 2. возачка дозвола Б 
категорије.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; фотокопија возачке дозволе Б 
категорије. Конкурс спроводи трочлана конкурсна коми-
сија коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

Помоћни радник
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
погледу образовања, кандидати треба да поседују средње 
образовање.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси www.
mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријављивање кан-
дидата на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3
тел. 021/6041-244

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
који је именован на дужност помоћника 

директора школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има одговарајуће-образовање у складу са чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1.) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке академске сту-
дије) 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, муилтидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију 
целине и одговарајуће научне, односно стручне обалсти 
или области педагошких наука; 2.) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
год. Лице из подтачке 2. мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; има држављанство Републике Србије и зна српски 
језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потребна документација: 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
високом образовању; доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободне, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (из полицијске станице, не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављансту РС (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који нису обра-
зовање стекли на српском језику). Копије докумената се 
оверавају од стране јавног бележника. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу на тел. 
021/6041-244.

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
који је именован на дужност помоћника 

директора школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1.) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинију целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2.) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. Лице из подтачке 2. мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 

Наука и образовање
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предмета; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; има држављанство РС 
и зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потребна документација: 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
високом образовању; доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободне, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (из полицијске станице, не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављансту РС (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који нису обра-
зовање стекли на српском језику). Копије докумената се 
оверавају од стране јавног бележника. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу адресу. Ближе информације о конкурсу 
на тел. 021/6041-244.

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1.) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске студије) и то: 
1. студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинију целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обалсти или области педагошких 
наука; 2.) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год. Лице из тачке 1 подтачка 
2 мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; има држављанство РС и 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потребна документација: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободне, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(из полицијске станице, не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику). Фотокопије докумената се оверавају од 
стране јавног бележника. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве доставити лично или поштом на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу на тел. 021/6041-244.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, односно до 
31.08.2021. године

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, односно до 
31.08.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС и 
113/2017), кандидати треба да испуњавају и следеће услове 
за рад: средња школа; познавање ромског језика (за педа-
гошког асистента); поседовање сертификата о завршеној 
обавезној обуци за педагошког асистента (за педагошког 
асистента); доказ о положеној обуци из Интегралног програ-
ма обуке за остваривање програма функционалног основног 
образовања одраслих (за андрагошког асистента); неосуђи-
ваност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство РС; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја доставити следећу 
документацију: оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оверену копију дипломе о стеченом образовању; 
оверену копију уверења о држављанству; кратку биографију 
(CV); потврду о неосуђиваност 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; сертификат о завршеној обу-
ци за педагошког асистента (само за радно место педагош-
ког асистента); доказ о положеној обуци из Интегралног 
програма обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих (само за андрагошког асис-
тента). Пријаве се подносе на формулару са званичног сајта 
Министрства просвете. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се 
лично или поштом, на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета 
документација се не враћа.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Сарадник у настави за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању (сарадник 
ће сарађивати на групи предмета 

Биомеханика)
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија, завршене студије првог степена са укупном просеч-
ном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава услове 
који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019) и 
Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу био-
графију, доказе о испуњености услова конкурса (оверену 
копију дипломе о завршеном Факултету спорта и физичког 

васпитања, потврду о уписаним мастер или специјалистич-
ким студијама) и доказ о неосуђиваности (МУП). Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и практичне, стручне, 
педагошке и истраживачке референце, уколико их кандида-
ти поседују. Пријаве са документацијом подносе се општој 
служби Факултета спорта и физичког васпитања на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Хигијена

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: студент докторских студија, са завршеним инте-
грисаним академским студијама медицине, који је сваки од 
претходних степена студија завршио просечном оценом нај-
мање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о 
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, 
за клиничке предмете односно за радна места означена у 
посебним условима овог конкурса доказ о радном односу 
у здравственој установи која је наставна база Медицинског 
факултета Нови Сад, списак радова и публикација (у два 
примерка), CD са радовима и публикацијама који су наве-
дени у списку, доказ о педагошком искуству и позитивно 
оцењеној педагошкој активности и доказ о некажњавању. 
Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицин-
ског факултета Нови Сад на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време 
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 став 1-2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања - не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци и доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Уколико се подносе фотокопије докумена-
та, исте морају бити оверене. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2 о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, 
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 

Наука и образовање
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науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
о испуњености услова за рад на наведеном радном месту, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају на адресу школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“

26000 Панчево, Пастерова 2 

Наставник здравствене неге 
на одређено време, замена одсутног 

радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног одно-
са (1. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима, 2. неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злчостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. држављанство Републике Србије, 4. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад), кандидати 
морају да испуне и посебни услов у смислу одговарајућег 
образовања и то: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар; дипломи-
рани организатор здравствене неге; дипломирани орга-
низатор здравствене неге - мастер; мастер организатор 
здравствене неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске студије у области 
здравства). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. Адре-
са на којој се налази формулар: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Потребна документација: доказ о испуњености усло-
ва одговарајућег образовања и држављанства, доказ да 
кандидат није осуђиван (тачка 2 услова), док се доказ о 
испуњености услова психичке, физичке и здравствене спо-
собности подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати искључиво на адре-
су: Медицинска школа „Стевица Јовановић“, 26000 Панче-
во, Пастерова 2. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

1) Наставник историје
са 45% радног времена

2) Наставник патологије, наставник 
болести животиња, наставник 

професионалне праксе

3) Наставник епизоотиологије, 
наставник болести животиња, наставник 

професионалне праксе

4) Наставник биљне производње, 
наставник предузетништва, наставник 

економике и организације поседа, 
наставник аранжирања цвећа и 

наставник практичне наставе (ПП) и 
професионалне праксе (ПТ) и наставник 

аграрног туризма
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа 
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 
139 и на основу члана 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника, и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 

производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просвет-
ни 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 сарад-
ника 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: 
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 образо-
вања 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 историје; (2) дипломирани историчар; 
(3) професор историје - географије; (4) дипломирани исто-
ричар - мастер; (5) мастер историчар; (6) мастер профе-
сор предметне наставе. Лице из ове тачке које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије историје. 

За радно место под редним бројем 2: одговарајуће 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20): 

Професионална пракса (за образовни профил 
ветеринарски техничар): (1) дипломирани ветеринар; 
(2) доктор ветеринарске медицине; (3) дипломирани вете-
ринар за хигијену и технологију животних намирница; (4) 
дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног 
порекла; (5) дипломирани инжењер пољопривреде за сто-
чарство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек 
за сточарство; (7) дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер сточарски; (8) мастер инжењер пољопривреде, прет-
ходно завршене основне академске студије (студијски про-
грами: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).

Патологија и болести животиња: (1) дипломирани 
ветеринар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) дипло-
мирани ветеринар за хигијену и технологију животних 
намирница; (4) дипломирани ветеринар за хигијену намир-
ница анималног порекла.

За радно место под редним бројем 3: одговарајуће 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20) и то: 

Професионална пракса (за образовни профил вете-
ринарски техничар): (1) дипломирани ветеринар; (2) док-
тор ветеринарске медицине; (3) дипломирани ветеринар за 
хигијену и технологију животних намирница; (4) дипломи-
рани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; 
(5) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; (6) 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 
(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски; 
(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; 
Сточарска производња; Сточарство).

Епизоотиологије и болести животиња и то: (1) 
дипломирани ветеринар; (2) доктор ветеринарске меди-
цине; (3) дипломирани ветеринар за хигијену и техноло-
гију животних намирница; (4) дипломирани ветеринар за 
хигијену намирница анималног порекла.

За радно место под редним бројем 4: одговарајуће 
образовање према Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника, и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20) и то: 

Биљна производња (у првом разреду за образовни 
профил пољопривредни произвођач), Практична 
настава за образовне профиле пољопривредни 
произвођач (у првом разреду за садржаје програ-
ма биљне производње) и техничар пољопривред-
не технике (у првом разреду за садржаје програ-
ма пољопривредне производње): (1) дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство; (2) дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (3) 
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство 
- повртарство, општи или хортикултура; (4) дипломирани 
инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски 
и воћарско - виноградарски; (5) дипломирани инжењер 
пољопривреде за воћарство и виноградарство; (6) дипло-

мирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; (7) 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 
(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације 
земљишта; (9) дипломирани инжењер пољопривреде - 
мелиоратор; (10) дипломирани инжењер пољопривреде 
за заштиту биља и прехрамбених производа; (11) дипло-
мирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља; (12) 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за 
заштиту биља; (13) дипломирани инжењер агрономије; 
(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије на одсецима: Ратарство и повр-
тарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фито-
медицина или Мелиорације.

Аранжирање цвећа; Практична настава за обра-
зовне профиле техничар хортикултуре, цвећар 
- вртлар и пољопривредни произвођач (у другом 
разреду): (1) дипломирани инжењер пољопривреде за 
хортикултуру; (2) дипломирани инжењер пољопривре-
де, смерови: хортикултура, ратарско-повртарски, општи 
или ратарство-повртарство; (3) дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; (4) дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство и повртарство; (5) дипломи-
рани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски; 
(6) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство 
и виноградарство; (7) дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер или одсек воћарско-виноградарски; (8) дипло-
мирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; (9) 
дипломирани инжењер агрономије; (10) мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повр-
тарство, или Воћарство и виноградарство; (11) мастер 
инжењер шумарства, претходно завршене основне академ-
ске студије на одсеку: Пејзажна архитектура; (12) мастер 
инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије из области: Пејзажне 
архитектуре и хортикултуре.

Економика и организација поседа: (1) дипломира-
ни инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови; 
(2) дипломирани инжењер пољопривреде за економику; 
(3) дипломирани инжењер агрономије; (4) дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство; (5) дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (6) 
дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и 
виноградарство; (7) дипломирани инжењер пољопривреде 
за сточарство; (8) дипломирани инжењер пољопривреде 
за хортикултуру; (9) дипломирани инжењер шумарства за 
пејзажну архитектуру; (10) мастер инжењер пољоприв-
реде, претходно завршене основне академске студије на 
одсецима: Пољопривреда или Агроекономија.

Предузетништво; Професионална пракса (за обра-
зовне профиле: цвећар - вртлар, пољопривредни техничар 
и руковалац - механичар пољопривредне технике); Аграрни 
туризам: (1) дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсе-
ци или смерови; (2) дипломирани инжењер пољопривреде 
за агроекономију; (3) дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство; (4) дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство и повртарство; (5) дипломирани инжењер 
пољопривреде за воћарство и виноградарство; (6) дипломи-
рани инжењер пољопривреде за сточарство; (7) дипломира-
ни инжењер пољопривреде за хортикултуру; (8) дипломира-
ни инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде; 
(9) дипломирани инжењер пољопривреде за економику; (10) 
дипломирани инжењер агрономије; (11) дипломирани еко-
номиста; (12) мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсеку: Агроеконо-
мија, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, 
Хортикултура, Фитомедицина, Мелиорације, Пољопривредна 
техника, Зоотехника или Сточарска производња; (13) мастер 
инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 
студије: на одсеку Пејзажна архитектура или из области Пеј-
зажне архитектуре и хортикултуре; (14) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
Економије; дипломирани инжењер пољопривреде за агрое-
кономију; дипломирани инжењер пољопривреде, смер еконо-
мика пољопривреде.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној 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 фор-
мулар са назнаком да се конкурише за одређено радно 
место, школи се достављају следећа документа: 1. овере-
на копија дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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-васпит-
ни рад (српски језик), диплома издата на српском језику. 
Кандидати уколико достављају оверену фотокопију дипло-
ме као доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-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 учени-
цима, 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 отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт осо-
ба: секретар школе, 013/2190-023. Својеручно потписане 
пријаве на конкурс слати на адресу: Пољопривредна школа 
„Јосиф Панчић“ Панчево, Новосељански пут 31, Панчево, 
са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Секретар школе
УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат поред општих 
услова за заснивања радног односа који су прописани Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17одлука УС, 113/17и 95/18), треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 др. Закони, 
10/19 и 6/2020) (у даљем тексту: Закон), односно да: има 
одговарајуће образовање, прописано чланом 140 Закона, 
звање дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; односно, завршене студије другог сте-
пена - мастер академске студије; 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 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утвђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик на коме се остварује обазов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
делу „Ново на сајту” и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Уз пријавни формулар кандидат 
теба да достави следећу документацију: 1. оверену копију 
дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, 
у којој је наведено стручно звање у одређеној области; 2. 
доказ о стеченом образовању, односно, оригинал или ове-
рену копију дипломе којом је стекао звање дипломирани 
правник, односно звање мастер правник, или документ 
којим се доказује наведено образовање, односно звање 
мастер правник; 3. додатак дипломи који садржи податке 
о просеку оцена током студирања, као и уверење о поло-
женим испитима; (оригинал или оверена копија наведених 
докумената); 4. оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); 5. доказ да је стекао високо обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(доказ о знању српког језика доставају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 
6. оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест (6) месеци); 7. извод из казне-
не евиденције МУП-а Републике Србије - доказ да канидат 
није осуђиван правоснађном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 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 
6 месеци); 8. очитану личну карту; 9. биографију (CV); 10. 
попуњен пријавни формулар са званичног сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Напомена: 
у складу са чланом 154 Закона, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званчној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фому-
ларом, достављају установи у року од осам 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се могу предати поштом или лично 
тј. непосредно на адресу: Основна школа „Десанка Макси-
мовић” Ковин, Цара Лазара 197, 26220 Ковин. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор. Конкурсна 
комисија утврђује благовременост и потпуност пријава на 
конкурс и испуњеност законсих услова за пријем у радни 
однос. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену за рад са децом и ученицима, 
а коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене, а потом са кандидатима са 
листе обавља разоговор. Разговор се заказује телефонским 
путем, после чега се кандидату шаље писмени позив, елек-
тронском поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора, Конкурсна комисија доноси решење 
о избору кандидата, у року од осам дана од дана обавље-
ног разоговора са каднидатима. Све додатне информације 
о конкурсу могу се добити од директора школе, телефоном: 
013/744-894 или путем електоснке поште: osdmkovin@mts.
rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати.

ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 75

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до њеног 
повратка са одсуства са рада ради неге 

детета, а најкасније до 30.06.2021. 
године.

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање прописано је 
чланом 140 став 1, тачка 1) и 2) и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020, даље Закон). као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): 1) сту-
дије другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; За радно место наставника предмет-
не наставе - српски језик и књижевност: професор срп-
ског језика и књижевности, професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни 

рад изводи на мађарском, односно русинском или румун-
ском језику, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор југословен-
ске књижевности са страним језиком, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, про-
фесор српског језика и српске књижевности, дипломирани 
компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
илингвистика), Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, модули: српски језик и 
српски језик и компаративна књижевност; компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); професор српскох-
рватског језика и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске књижевности 
и српског језика; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полнеслободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуњавају 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, наке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Сваки кандидат који учест-
вује на конкурсу дужан је да достави: 1. попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3. овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); 6. доказ о неосуђиваности 
- извод из казнене евиденције, који издаје МУП Србије (не 
старији од шест месеци); 7. доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају 
језиик на којем се изводи образовано-васпитни рад); 8. 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Напомена: сви докази прилажу се у оригина-
лу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна 
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 за послове запошљавања, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве теле-
фона које су навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама школе, а о месту и 
времену ће бити благовремено обавештени. Неће се раз-
матрати пријаве које су непотпуне, неблаговремене, уз 
које нису приложени докази који су тражени у конкурсу, 
као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове 
у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Службени 
гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве на конкурс доставити на 
адресу: ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, Браће Јовано-
вића 75, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. За 
додатне информације можете се обратити школи на број 
телефона: 013/319-166.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

Добрица, Светог Саве 408

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. глсник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично трумачење), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање прописано чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 
1) професор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; 2) 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије и 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mnp.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом и кратком биографијом, достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен, одштампан и потписан пријавни формулар; 2. 
кратку биографију (CV); 3. оверену фотокопију о стеченом 
одговарајућем високом образовању из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студује, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
кох наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима које су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, а у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
5. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у условима из 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена копија); 6. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); 7. доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена копија); 8. лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - овај документ је потребно да дос-
тави једино изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. Конкурс се објављује у публикацији „Послови“ 
Национале службе за запошљавање. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља психолошке проце-

не са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, 
у року од осам дана од дана достављања решења. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран 
ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве треба послати у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе“, на 
адресу: ОШ „Сава Вељковић“ Добрица, Светог Саве 408, 
26354 Добрица. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона: 013/658-009.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; завршена увод-
на обука за педагошког асистента; да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доставити: 
попуњен формулар за пријаву на конкурс, преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС; биографију (CV); оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију сертификата о завр-
шеној обуци за педагошког асистента; оверену фотокопију 
уверења о државњанству (не старије од шест месеци) и 
оверену копију уверења о неосуђиваности. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник географије
на одређено време до краја школске 

године, са 80% радног времена, за рад у 
централној школи и одељењу у Крупцу

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипломирани професор 
биологије и географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије - географије, профе-
сор физике - географије, професор географије - информа-
тике, дипломирани професор географије-мастер, дипломи-
рани географ - мастер, мастер географ, мастер професор 
географије, мастер професор биологије и географије, мас-
тер професор географије и информатике, дипломирани 
географ, просторни планер, мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програма: геогра-
фија, дипломирани географ, професор географије, двопре-
дметне студије биологије и географије или двопредметне 
студије географије и информатике.

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

године
УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о про-
граму обуке за педагошке асистенте.

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 
радника, у централној школи у Пироту

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, 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, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор математике-мас-
тер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор 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 мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математи-
ке и физике, односно математике и информатике; доказ 
положеном испиту из предмета геометрија или основи гео-
метрије, за лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер и имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1. формулар за пријаву 
на конкурс, преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. био-
графија (CV), 3. оверена фотокопија дипломе, стечена 
одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), 4. извод из казнене евиденције о нео-
суђиваности за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа, 5. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 6. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), 7. кандидати који нису стекли образовање на 
српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме 
се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом срењем, вишем или висо-
ком образовању на српском језику или оригинал или ове-
рена фотокопија уверења, односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест месеци. Рок 
за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Формулар за пријаву на конкурс са потребним доку-
ментима слати на адресу школе: ОШ „Свети Сава“, Саве 
Немањића 2, 18300 Пирот или предати лично код секре-
тара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОЖАРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб 

Наставник рударске групе предмета
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Геологија, рударство и металургија. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампан, заједно са потребном доку-
ментацијом достављају установи. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: 1. пријавни 
формулар, 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (што се доказује пре закључења уговора о 
раду); 6. уверење да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићеним међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а 
прибавља га код надлежне полицијске управе); 7. доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; напред наведено образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу 
(доставља се оригинал или оверена фотокопија докумен-
та којим се доказује потребно образовање); 8. зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адре-
су: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Кос-
толац, Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

Наставник енглеског језика
за 70% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
трудничког боловања, породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пре-

мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштапан, зајед-
но са потребном документацијом, достављају установи. Уз 
пријаву кандидати дужни су да доставе следећу докумен-
тацију: 1. пријавни формулар, 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне 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 завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 5. да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима (што се 
доказује пре закључења уговора о раду); 6. уверење 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ доставља 
кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код 
надлежне полицијске управе); 7. доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Напред наведено образовање наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу (доставља се ориги-
нал или оверена фотокопија документа којим се доказује 
потребно образовање); 8. да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Техничка школа 
са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, Боже Дими-
тријевића бб, 12208 Костолац. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог са функције
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштапан, заједно са потребном документацијом, 
достављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су да 
доставе следећу документацију: 1. пријавни формулар, 
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка 

(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (што се доказује пре закључења уго-
вора о раду); 6. уверење 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а 
прибавља га код надлежне полицијске управе); 7. доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Напред наведено образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу 
(доставља се оригинал или оверена фотокопија документа 
којим се доказује потребно образовање); 8. да зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адре-
су: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Кос-
толац, Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12221 Мајиловац
тел. 012/674-378

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 30.09.2020. 
године, поништава се за радна места:
- наставник разредне наставе, на одређено време до пре-
узимања запосленог, односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на 
одређено време, а најкасније до 31.08.2021. године и
- наставник историје, на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору кан-
дидата по конкурсу за пријем у радни однос на одређено 
време, а најкасније до 31.08.2021. године, са 20% радног 
времена.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И
МАШИНСКА ШКОЛА

12240 Кучево
тел./факс: 012/852-712

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

наставника са дужности директора 
школе) 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове за 
пријем у радни однос у складу са члановима 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20): на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става 1 тачке 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Сл. гласник 
- Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 и 
2/20); 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
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способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву достави 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
доказ о стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - 
др. Закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 и 2/20) (оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - 
др. Закони, 10/19 и 6/20); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), доказ о познавању српског језика доставља 
кандидат који није стекао диплому на српском језику (уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна 
српски језик, оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци), краћу биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), попуњен пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp content/
uploads/2015/FORMULAR ZA-KONKURISANjE.doc), попунити 
и одштампати и заједно са осталом потребном документа-
цијом доставити. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20). Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандида-
тима који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избо-
ру кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Копије доказа 
који се подносе при конкурисању оверавају се од стране 
надлежног органа, у супротном, неће се узети у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореном коверту 
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за радно место наставника економске групе предмета“, на 
адресу школе: Економско-трговинска и машинска школа, 
Жике Поповића 68, 12240 Кучево или донети лично на 
адресу школе, радним даном од 08.00 до 12.00 часова. 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
012/852-712.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И 
МАШИНСКА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68

тел. 012/852-712

Наставник куварства са практичном 
наставом

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18 - аутентично тума-
чење) и услова за пријем у радни однос у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 
10/19 и 6/20), треба да испуњава и следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовању у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20) и чланом 4 тачка 20 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 
2/17, 13/18, 2/20 и 14/20), за наставника куварства са 
практичном наставом и то: (1) виши стручни радник тех-
нологије куварства; (2) гастролог; (3) виши стручни радник 
угоститељско-туристичке струке, занимање кулинарство; 
(4) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинар-
ство; (5) виши угоститељ; (6) виши угоститељ - гастролог; 
(7) виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
(8) комерцијалист угоститељства; (9) менаџер хотелијер-
ства, смер гастрономија; (10) менаџер хотелијерства, смер 
гастрологија; (11) менаџер у гастрономији; (12) струковни 
менаџер гастрономије; (13) струковни менаџер гастроно-
мије из области менаџмента и бизниса; (14) струковни еко-
номиста за туризам и угоститељство; (15) струковни еконо-
миста на студијском програму - туризам и угоститељство; 
(16) економиста за туризам и угоститељство; (17) дипло-
мирани менаџер гастрономије; (18) дипломирани менаџер 
- гастрономија; (19) дипломирани економиста - менаџер за 
хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на 
основним академским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; (20) виши стручни радник орга-
низатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство; 
(21) мастер менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер у гастроно-
мији; (22) дипломирани економиста - менаџер за хотелијер-
ство, ако су на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (23) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на 
основним академским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; 24) струковни менаџер у тури-
зму и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји 
из области предмета; (25) специјалиста струковни еконо-
миста за пословну економију и менаџмент угоститељства 
и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из 
области предмета; лице које се пријави на конкурс мора 
имати претходно стечено средње образовање за образов-
ни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или 
кулинарски техничар; 2. да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
достави оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: доказе о стеченом одговарајућем образовању у 
складу с чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 
27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18, 
2/20 и 14/20), оверене фотокопије, не старије од 6 месеци; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђи-
вано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20); да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика дос-
тавља кандидат који није стекао диплому на српском језику 
(уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна 
српски језик (оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од 6 месеци), краћу биографију, извода из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци), попуњен пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp content/
uploads/2015/FORMULAR ZA-KONKURISANjE.doc), попунити 
и одштампати и заједно са осталом потребном документа-
цијом доставити. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања иваспитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 
и 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20). Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке проце-
не конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима 
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и донети решење о избору кан-
дидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Копије доказа 
које се подносе при конкурисању оверавају се од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореном коверту 
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за радно место наставника куварства са практичном наста-
вом“, на адресу школе: Економско-трговинска и машинска 
школа, Жике Поповића 68, 12240 Кучево или донети лично 
на адресу школе, радним даном од 08.00 до 12.00 часова. 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
012/852-712.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14
тел. 012/331-129

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/20) и услове прописане Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/15) и то: 1) 
да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога и то: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; (2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 3) да има обуку и поло-
жен испит за директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у законском року од дана ступања на дужност); 4) да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима; 6) 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) да кандидат 
није правноснажно осуђиван за привредни преступ; 8) да 
против кандидата није покренут кривични поступак - није 
покренута истрага; 9) да има држављанство Републике 
Србије; 10) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: 1) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника); 3) оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); 4) оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном искуству, најмање осам година рада у 
области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, која мора да садржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало, коју 
издаје установа у којој кандидат ради, ако кандидат није 
у радном односу, потврду издаје установа у којој је кан-
дидат стекао радно искуство у области образовања и вас-
питања; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
физичкој, психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије 
од 6 месеци; 6) уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за примање и давање мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 7) уверење да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 8) 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 одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); 9) уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал); 
10) доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија); 11) доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника, оригинал или оверена фотокопија), односно 
доказ да није вршен стручно-педагошки надзор у раду 
кандидата уколико истог није било (оригинал или оверена 
фотокопија); 12) резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе) - оригинал или оверену фотокопију; 
у случају да за време обављања дужности директора 
није вршен стручно педагошки надзор установе и дата 
оцена спољашњег вредновања доставити доказ о томе - 
оригинал или оверену фотокопију; 13) извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 14) 
попуњен пријавни формулар са сајта МПНТР (за канди-
дате који нису у радном односу школи која врши избор 
директора); 15) радна биографија са кратким прегледом 
кретања у служби и планом рада за време мандата; 16) 
доказе о својим стручним и организационим способнос-
тима (неће се сматрати непотпуном пријавом уколико 
кандидат не достави доказе о стручним и организацио-
ним способностима.) Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти у затвореној коверти, на адресу школе: Средња школа 
„Младост“, Петровац на Млави, Млавска 14, 12300 Петро-
вац на Млави са назнаком на коверти: „Конкурс за избор 
директора школе“ или предати лично на наведеној адре-
си, у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 
13.00 часова. Све информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на телефон: 012/331-129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица

Наставник географије
са 75% радног времена, на одређено 

време до повратка директора са 
функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор гео-
графије, дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информатике, профе-
сор биологије и географије, професор физике и географије, 
професор географије и информатике, дипломирани профе-
сор географије мастер, дипломирани географ мастер, мас-
тер географ, мастре профеор географије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор географије и 
информатике, дипломирани географ - просторни планер. 
Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа докумен-
та: 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“ Националне службе за запошљавање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

тел. 012/223-388, 012/541-156

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, тј. високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020, у даљем тексту: Закон), чланом 2 
Правилника о врсти образовања васпитача и стручних 
сарадника и условима и критеријумима за избор стручног 
сарадника - асистента у дому ученика („Службени гласник 
Републике Србије“, број 77/2014) и чланом 5 став 1 тач-
ка 1) Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни преглед“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 
15/2020); 2) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) познавање српског језика. Кандидат 
уз попуњен пријавни формулар који преузима са звани-
чне интернет странице Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја, доставља и: 1) кратку биографију; 
2) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; 3) уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 4) уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе Министарства унутрашњих послова као 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са 

домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац, Илије 
Бирчанина 70, са назнаком „За конкурс“. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи 
са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу или 
путем телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

1. Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 
и 95/19 - аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником 
о организацији рада и систематизацији радних места у 
ОШ „Милутин Миланковић” у Раброву: 1. да имају одгова-
рајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву на 
конкурс треба да достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању: за радно место под 
редним бројем 1. чистачица - сведочанство о завршеном 
основном образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); радну биографију; попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања). 

2. Наставник математике
за 67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 139, 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); под одго-
варајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правиликом о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни преглед” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад на радном 
месту наставника математике, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Наука и образовање
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(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у уста-
новама образовања и васпитања), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: потпи-
сану биографију кандидата; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; лица која су стекла 
звање мастер достављају још и оверену фотокопију 
дипломе којом потврђују да имају завршене основне ака-
демске студије студијског програма; уверење МУП-а из 
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ представља потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење).

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Не благовремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Милутин 
Миланковић”, 12254 Раброво, Светог Саве бб, са назнаком 
„За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

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

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник енглеског језика

Наставник руског језика

Наставник математике

Наставник математике
са 66,64% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
да има држављанство Републике Србије; г) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; д) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу за законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Уз пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дада од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непосред-
но у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00 

до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на рад-
но место наставника ____________________________“, 
где уместо линије стоји назив радног места за које се 
конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница
тел. 012/649-620

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“; бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/20) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 108/15) и то: 1) да има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога и то: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у законском 
року од дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да није правноснажно осуђивано за привредни преступ; 
8) да против кандидата није покренут кривични поступак - 
није покренута истрага; 9) да има држављанство Републи-
ке Србије; 10) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: 1) оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; 2) оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника); 3) оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора шко-
ле); 4) оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству, најмање осам година рада у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
која мора да садржи податак о радном стажу и послови-
ма које је лице обављало, коју издаје установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања; 5) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци); 6) оригинал уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја, против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци) 

или оверена фотокопија истог; 7) оригинал уверење да 
лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци) или ове-
рена фотокопија истог; 8) оригинал уверења 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 оптуж-
ног предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 9) оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 10) доказ о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
- оригинал или оверену фотокопију; 11) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), оригинал или оверену фотокопију, 
односно доказ да није вршен стручно-педагошки надзор 
у раду кандидата уколико истог није било, оригинал или 
оверену фотокопију; 12) резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (дос-
тављају само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе) - оригинал или оверену фотоко-
пију, у случају да за време обављања дужности директора 
није вршен стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања доставити доказ о томе - ориги-
нал или оверену фотокопију; 13) извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија; 14) попуњен 
пријавни формулар са сајта МПНТР (за кандидате који нису 
у радном односу школи која врши избор директора); 15) 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и планом рада за време мандата; 16) доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (неће се сматрати 
непотпуном пријавом уколико кандидат не достави доказе 
о стручним и организационим способностима). Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати у затвореној коверти на адресу 
школе: Основна школа „Јован Шербановић“ Лазница, Нема 
улице бб, 12321 Лазница са назнаком на коверти: „Конкурс 
за избор директора школе“ или предати лично на наведе-
ној адреси, у секретаријату школе, сваког радног дана од 
08.00 до 12.00 часова. Све информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 012/649-620.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ  

БУКУМ“
12309 Шетоње

тел. 012/347-487

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
услове прописане Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 108/15) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога и то: (1) 
на студијама 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 ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у законском року 
од дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7) да није правноснажно осуђива-
но за привредни преступ; 8) да против кандидата није 
покренут кривични поступак - није покренута истрага 
против кандидата; 9) да има држављанство Републике 
Србије; 10) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат који се пријављује за 
радно место директора школе попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар прилаже следећу документацију: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2) оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника); 
3) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
4) оригинал или оверену фотокопију потврде о радном 
искуству, најмање осам година рада у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, која мора да садржи податак о радном стажу и 
пословима које је лице обављало, коју издаје установа у 
којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно 
искуство у области образовања и васпитања; 5) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) не старије од 6 месеци; 6) ориги-
нал уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривич-
на дела насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
примање и давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија 
истог; 7) оригинал уверење да лице није правоснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија 
истог; 8) оригинал уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 9) оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); или оверена фотокопија истог; 10) доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, оригинал или оверену 
фотокопију; 11) доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), оригинал или оверену фотокопију, односно доказ 
да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кан-
дидата уколико истог није било, оригинал или оверену 
фотокопију; 12) резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања достављају 
само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе - оригинал или оверену фотокопију; 
у случају да за време обављања дужности директора 
није вршен стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања доставити доказ о томе - ориги-
нал или оверену фотокопију; 13) извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал (не старије од 6 месеци) или ове-
рена фотокопија истог; 14) преглед кретања у служби са 
биографским подацима и планом рада за време мандата 
(необавезно); 15) доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати препоручено у затвореној 
коверти, на адресу школе: Основна школа „Мирослав 
Букумировић - Букум“ Шетоње, 12309 Шетоње, са наз-
наком на коверти: „Конкурс за избор директора школе 
- не отварати” или предати лично на наведеној адреси, 
у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 
13.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 012/347-487.

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел.027/8362-020

Оглас објављен 23.09.2020. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник физичке културе
на одређено време, ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, до 
повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, мас-
тер струковне студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закона и 10/19). Кандидати дос-
тављају: попуњен и ручно потписан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству РС и уверење да није осуђиван. Пријаве слати на горе 
наведену адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене на рад са функције, а 

најкасније до истека мандата 10.08.2024. 
године

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Наставник руског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2021. 

године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет - профил руски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет-профил руски језик), мастер професор сла-
виста - руски језик и књижевност.

Наставник математике
са непуним радним временом од 88,89% 

радног времена
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, 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, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор математике - мас-
тер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 

инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са професор 
хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике -теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани математичар - 
механичар.Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 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 од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримитарно 
понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик. 
Уз пријаву приложити диплому о степену стручне спреме. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Радника за одржавање хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I степен стручне 
спреме, односно завршену основну школу, држављанство 
Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело, прописано чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) у даљем тексту: Закон). Потребна документа (у ориги-
налу или оверене фотокопије, обавезно): попуњен пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет страници 
Министарства који се заједно са потребном документацијом 
доставља школи у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса; диплому или уверење о стеченом основном 
образовању; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; краћа биогра-
фија; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
прописана чланом 139 став 1. тачка 3) Закона, саставни је 
део пријаве на конкурс; доказ да кандидат није под истра-
гом. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од надлежног органа неће се узи-
мати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одгова-
рајућим доказима (документацијом), подноси се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна 
школа „Свети Сава”, 11320 Велика Плана, Булевар деспота 
Стефана 40, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон за 
информације: 026/516-021, секретар школе.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

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

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
- стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
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високо образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат мора да има степен и врсту стручне спреме у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи - за 
обављање послова наставника физике. Остали услови: 1) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) држављанство Републике Србије; 4) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са радном биографијом; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену копију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад је диплома (као што је наведено напред, прили-
ком доказивања степена и врсте стручне спреме). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc). Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Све пријаве са приложеном документацијом пре-
дати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 часова или 
послати поштом на адресу: Основна школа „Радица Ранко-
вић”, 11317 Лозовик, Трг првобораца 7.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб

тел. 026/701-078

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и 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), за наставника разредне 
наставе и да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, осим приправника и других 
лица која могу засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита; уверење (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија) полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 

који нису образовање стекли на српском језику). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку у матичној 

школи у Радинцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020), за наставника разредне 
наставе; да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, осим приправника и других 
лица која могу засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита; уверење (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија) полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА

ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Велика Плана, Момира Гајића 12

тел. 026/516-215

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.05.2020. 
године, за радно: дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове (шеф рачу-
новодства) у целости се поништава.

СОМБОР

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Подгоричка 9

тел. 025/430-540

Наставник здравствене неге за све 
образовне профиле осим образовних 

профила у стоматологији
на одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана, на српском 
језику

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање: а) за радно место наставник потреб-
но је да кандидат има образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), однос-
но да је лице стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 

стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Поред тога, потреб-
но је да кандидат има и образовање из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита за наведени предмет; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страни Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.rs) а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат подноси следеће: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању (напомена: 
потребно је доставити и оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита); 2. оригинал или оверену фото-
копију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - издат од полицијске управе или 
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс); 3. оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс); 4. уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду о знању 
српског језика - доказ о положеном испиту по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија); 5. биографија - CV. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор. Комисија неће 
разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве. Прија-
ва се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима 
се потврђује испуњеност услова прописаних чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а који су у конкурсу наведени у делу „усло-
ви” и „пријава на конкурс”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Пријава на конкурс са потребном документа-
цијом се подноси путем препоручене поште на адресу: 
Средња медицинска школа „Др Ружица Рип”, Подгоричка 
9, Сомбор, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” 
или непосредно у секретаријату школе, радним даном до 
13.00 сати. У року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава на конкурс, Комисија за конкурс утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у року од осам дана. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
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дидату може да поднесе жалбу директору у року од осам 
дана од дана достављања решења. Директор о жалби 
одлучује у року од осам дана од дана подношења. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, 
тел. 025/430-540.

Наставник социологије са правима 
грађана

на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана, са 9,43% радног 

времена, на мађарском језику
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање: а) за радно место наставник потребно 
је да кандидат има образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), односно 
да је лице стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Поред тога, 
потребно је да кандидат има и образовање из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама за предмет социологија са правима грађана; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и мађарски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс: кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси следеће: 1. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - издат од полицијске управе или 
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс); 4. оригинал 
или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и 
мађарског језика - диплома о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању или потврда о положеном испиту 
из српског језика и мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; биографија - CV. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. Коми-
сија неће разматрати непотпуне и неблаговремене прија-
ве. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе 
којима се потврђује испуњеност услова прописаних чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а који су у конкурсу наведени у делу „услови” 
и „пријава на конкурс”. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријава на конкурс са потребном докумен-
тацијом се подноси путем препоручене поште на адресу: 
Средња медицинска школа „Др Ружица Рип”, Подгоричка 

9, Сомбор, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” 
или непосредно у секретаријату школе, радним даном до 
13.00 сати. У року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава на конкурс, Комисија за конкурс утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у року од осам дана. У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Канди-
дат незадовољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору у року од осам дана од дана 
достављања решења. Директор о жалби одлучује у року 
од осам дана од дана подношења. Информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе, тел. 025/430-540.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове прописане чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020): поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, или стручног сарад-
ника; поседовање лиценце за директора установе (канди-
дат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе положи у 
року до две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, неосуђи-
ваност за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидате није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за директо-
ра школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника те врсте школе - основна 
школа, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс, својеручно потписана, 
обавезно мора да садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује) и биографске податке са прегледом кретања 

у служби. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе следеће доказе: 1. диплому о стеченој струч-
ној спреми, а кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев од 10.9.2005. 
године подносе и оверену фотокопију дипломе основ-
них и мастер студија, 2. уверење о положеном стручном 
исписту / испиту за лиценцу за наставника или струч-
ног сарадника (дозвола за рад), 3. уверење о положеном 
испиту за директора - лиценца (пријава која не садржи 
ово уверење или доказ, неће се сматрати непотпуном, 
а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора установе), 
4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве), 5. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана подношења пријаве), 6. извод из матичне 
књиге рођених, 7. доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су образовање стекли на српском јези-
ку (уколико образовање није стечено на српском језику 
кандидат прилаже потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је положио испит из српског језика по 
програму те установе), 8. потврда/потврде да кандидат 
има најмање осам година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора да садржи податак о рад-
ном стажу - периоду рада, односно стеченог искуства и 
пословима које је лице обављало или обавља у перио-
ду рада у установи која му издаје потврду и мора бити 
достављена у оригиналу), 9. уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага (издато након објављивања 
конкурса), 10. уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (издато након 
објављивања конкурса), 11. уверење издато од надлеж-
не службе МУП-а да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора као и непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђено у складу 
са законом (издато након објављивања конкурса), 12. 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало или још обавља дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену њеног спољашњег вредновања, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора, односно 
потврду надлежне школске управе да у току обављања 
његове дужности директора није врешен стручно-пе-
дагошки надзор, уколико исту не поседује, 13. доказе о 
својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, рок исти-
че првог наредног радног дана. Комплетна документа-
ција уз пријаву подноси се у два примерка (као ориги-
нал или оверена копија). Конкурсна комисија ће обавити 
интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају 
услове конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава са потребном доку-
ментацијом доставља се непосредно секретаријату шко-
ле или путем поште, препоручено, у затвореној ковер-
ти на адресу: ОШ „Иво Лола Рибар“, Главна 270, 22400 
Рума, са назнаком „За конкурс за директора школе“. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/18). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе или путем телефо-
на: 022/471-863.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник предметне наставе - немачког 
језика

као обавезног изборног предмета (други 
страни језик), са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); 
обавезно образовање лица из члана 140 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има обавезно образовање из 

Наука и образовање
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члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању 
српског језика - језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. Докази о 
испуњености услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. Кандидат за ово радно место потреб-
но је да има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану чланом 2 тачка 9 подтачка 3) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, број 11/12, 
15/13”10/16, 11/16, 2/17 и 11/17), односно да има стечен 
стручни назив (врсту образовања): професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик). Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 

ОСТАЛО: Уз попуњен, одштампан и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидат достави школи (као оверене фотокопије): пријаву 
са кратком биографијом и подацима о свом професионал-
ном развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена 
и врсте стручне спреме (како мастер тако и основних сту-
дија, односно свих степена стеченог високог образовања); 
уверење/потврда високошколске установе о положеним 
испитима као доказ студијског програма или главног пред-
мета/профила - немачки језик; кандидат који има положе-
не испите из психологије и педагогије доставља уверење 
о положеним испитима, а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење министар-
ства о положеном испиту за лиценцу; кандидати који су 
стекли образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина 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 
достављају уверење/потврду факултета о истом - оверена 
фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван, не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству РС, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата 
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на конкурс мора 
да садржи тачан назив радног места за које се конкурише, 
као и актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу, у циљу контактирања кандидата везано за психо-
лошку проверу и интервју у току трајања конкурса. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпу-
не, са документацијом која садржи неоверене фотокопије 
докумената, документација старија од наведеног рока 
у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За Конкурсну коми-
сију, за конкурс - наставник немачког језика, 90% радног 
времена“. Контакт особа секретар школе, тел. 022/471-863. 

Наставник предметне наставе - 
математика

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове за пријем 
у радни однос из члана 139 и има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има обавезно обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема обавезно 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о знању српског језика - језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Докази о испуњености услова из члана 139 став 1 тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Кандидат за ово радно место потребно је да 
има одговарајући степен и врсту образовања прописану 
чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020), 
односно да има стечен стручни назив (врсту образовања): 
професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике - матема-
тике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер 
математичар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор математике 
и информатике; мастер професор физике и математике; 
мастер професор информатике и математике; дипломира-
ни професор математике -мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани 
математичар-професор математике; дипломирани мате-
матичар-теоријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије-математике; професор географије-ма-
тематике; професор физике-математике; професор био-
логије-математике; професор математике-теоријско усме-
рење; професор математике-тоеријски смер; дипломирани 
математичар и информатичар; дипломирани математи-
чар-механичар; мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани-мастер треба да имају: завршене академске студије на 
студијском програму из математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ОСТАЛО: Уз попуњен, одштампан и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидат достави школи (као оверене фотокопије): пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме (како мастер тако и основних студија, 

односно свих степена стеченог високог образовања); уве-
рење високошколске установе о положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије, односно двоп-
редметне наставе математике и физике, односно матема-
тике и информатике за лица која су стекла звање мастер, 
односно дипломирани мастер са завршеним основним ака-
демским студијама на студијским програмима или области 
математике или примењене математике; кандидат који има 
положене испите из психологије и педагогије доставља 
уверење о положеним испитима, а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати 
који су стекли образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина 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 устано-
ви, достављају уверење - потврду факултета о истом; уве-
рење да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата 
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на конкурс мора 
да садржи тачан назив радног места за које се конкурише, 
као и актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу, у циљу контактирања кандидата везано за психо-
лошку проверу и интервју у току трајања конкурса. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпу-
не, са документацијом која садржи неоверене фотокопије 
докумената, документација старија од наведеног рока 
у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријавни формулар и пријаву са 
кратком биографијом са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију, за конкурс - 
наставник математике - 90% радног времена“. Особа за 
контакт: секретар школе, тел. 022/471-863. 

Наставник предметне наставе 
математике

по програму основног образовања 
одраслих у другом и трећем циклусу, са 

78,6% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове за пријем 
у радни однос из члана 139 и има одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема обавезно образовање из члана 142 став 1 обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српс-
ког језика - језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. Докази о испуњености 
услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
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члана - да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Кандидат за 
ово радно место треба да има одговарајући степен и врсту 
образовања прописану чланом 3 Правилника о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена 
и врсте образовања наставника и андрагошких асистена-
та за остваривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 
број 13/2013 и 18/2013) из предметне наставе - за предмет 
математика у основној школи - прописану чланом 3 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020), односно да имају стечен 
стручни назив (врсту образовања): професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани матема-
тичар-информатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику економије; 
професор информатике-математике; дипломирани мате-
матичар-астроном; дипломирани математичар-примење-
на математика; дипломирани математичар-математика 
финансија (са Изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер профе-
сор информатике и математике; дипломирани професор 
математике -мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар-тео-
ријска математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије 
- математике; професор географије-математике; профе-
сор физике-математике; професор биологије - математи-
ке; професор математике-теоријско усмерење; професор 
математике - тоеријски 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 академске студије на студијском 
програму из математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. 

ОСТАЛО: Уз попуњен, одштампан и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидат достави школи (као оверене фотокопије): пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме (како мастер тако и основних студија, 
односно свих степена стеченог високог образовања); уве-
рење високошколске установе о положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије, односно двоп-
редметне наставе математике и физике, односно матема-
тике и информатике за лица која су стекла звање мастер, 
односно дипломирани мастер са завршеним основним ака-
демским студијама на студијским програмима или области 
математике или примењене математике; кандидат који има 
положене испите из психологије и педагогије доставља 
уверење о положеним испитима, а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати 
који су стекли образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина 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 
достављају уверење - потврду факултета о истом - овере-
на фотокопија; уверење о савладаном програму обуке за 
оспособљавање за рад са одраслима “Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционалног основног 
обаразовања одраслих”, у складу са чланом 6 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 образовања одраслих („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, број 13/2013 и 18/2013) - уколико су је савладали; 
кандидат који нема савладан „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног обаразо-
вања одраслих“, а буде изабран и примљен у радни однос, 
дужан је да га савлада у одређеном примереном року; уве-
рење да није осуђиван, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла 

образовање на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу, у циљу 
контактирања кандидата везано за психолошку проверу и 
интервју у току трајања конкурса. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата донеће Кон-
курсна комисија након добијања резултата психолошке 
процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које 
су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са докумен-
тацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, 
документација старија од наведеног рока у конкурсу, као и 
пријаве уз које нису приложени докази који се траже кон-
курсом. Пријавни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију, за конкурс - 
наставник математике ООО - 78,6% радног времена”. Осо-
ба за контакт: секретар школе, тел. 022/471-863. 

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до његовог повратка на 
рад, за рад у издвојеним одељењима 
школе у Краљевцима и Добринцима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове за пријем 
у радни однос из члана 139 и има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има обавезно 
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема обавезно 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о знању српског језика - језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Докази о испуњености услова из члана 139 става 1 тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Кандидат треба да има одговарајући степен и врсту обра-
зовања прописану чланом 3 тачка 3 подтачка 1) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020), односно 
да има стечен стручни назив (врсту образовања): профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевноси; мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор јези-
ка 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 сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, попуњен и пот-
писан пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију као оверене фотокопије докуме-
ната. Уз попуњен и потписан пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи пријаву са кратком биографијом и подацима о свом 
професионалном развоју; дипломе одговарајућег образо-
вања, степена и врсте стручне спреме (како мастер тако 
и основних студија, односно свих степена стеченог висо-
ког образовања); кандидат који има положене испите из 
психологије и педагогије доставља уверење о положеним 
испитима, а уколико има положен испит за лиценцу за 
наставника доставља обавештење министарства о поло-
женом испиту за лиценцу; кандидати који су стекли обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 достављају 
уверење - потврду факултета о истом - оверена фотоко-
пија; уверење да кандидат није осуђиван, не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пријава на конкурс 
мора да садржи тачан назив радног места за које се кон-
курише, као и актуелни број фиксног и мобилног телефе-
она и тачну адресу кандидата у циљу контактирања кан-
дидата везано за психолошку проверу и интервју у току 
трајања конкурса. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом која садр-
жи неоверене фотокопије докумената, документација ста-
рија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и докази-
ма о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурсну комисију, за конкурс - наставник 
енглеског језика на одређено време 50% радног времена“. 
Контакт особа секретар школе, тел. 022/471-863. 

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка, на 
одређено време до 31.8.2021. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19, 6/2020), стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, да зна ромски језик и има савла-
дан програм обуке у складу са чл. 9 и 10 Правилника о 
педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гл. РС“, број 
87/2019). У поступку избора педагошког асистента при-
бавља се мишљење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. Потребна документација: кандидат попуња-
ва пријавни формулар скинут са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и 
уз одштампан, попуњен и потписан формулар доставља 
и своју пријаву по конкурсу - Конкурсној комисији школе 
и следећу документацију: диплому о завршеној средњој 
школи и диплому последњег стеченог образовања након 
средњег (ако га поседује), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење/сертификат о савла-
даној обуци за педагошког асистента, доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
- уверење из полицијске станице да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику); доказ 
о знању ромског језика у складу са законом (потврду о 
познавању ромског језика издаје високошколска устано-

Наука и образовање
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ва или национални савет ромске националне мањине на 
основу положеног стандардизованог теста који израђује 
министарство). Лице које нема савладан програм обуке 
у складу са Правилником о педагошком и андрагошком 
асистенту („Сл. гл. РС“, број 87/2019), дужно је да дос-
тави доказ о савладаном програму обуке у року од 6 
месеци од дана пријема у радни однос. Доказ да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са полазницима доказује се уверењем надлежног дома 
здравља - службе медицине рада пре закључивања уго-
вора о раду - доставља га изабрани кандидат. Предвиђе-
на је психолошка процена способности кандидата за рад 
са ученицима, у складу са законом. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив 
радног места за које се конкурише, као и актуелни број 
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата 
у циљу контактирања кандидата везано за психолошку 
проверу и интервју у току трајања конкурса. Докумен-
тацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним 
копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом слати препоручено поштом 
на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Рума, Главна 
270 или предати непосредно у секретаријату школе, са наз-
наком: “За конкурс/педагошки асистент - Конкурсној коми-
сији школе” радним данима од 7 до 13 часова, телефон: 
022/471-863. 

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.8.2021. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 
6/2020), стечено средње образовање и савладан програм 
обуке у складу са условима прописаним чланом 8. став 
3 и чланом 9 Правилника о педагошком и андрагошком 
асистенту („Сл. гл. РС“, број 87/2019). У поступку избора 
андрагошког асистента прибавља се мишљење надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе. Потребна доку-
ментација: кандидат попуњава пријавни формулар ски-
нут са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампан, попуњен и потписан 
формулар који је обавезан доставља и своју пријаву по 
конкурсу - Конкурсној комисији школе и следећу докумен-
тацију: диплому о завршеној средњој школи и диплому 
последњег стеченог образовање након средњег (ако га 
поседује), уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење/сертификат о савладаној обуци за 
андрагошког асистента, доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања - уверење из поли-
цијске станице да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лице које нема савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту 
(„Сл. гл. РС“, број 87/2019) дужно је да достави доказ о 
савладаном програму обуке у року од 6 месеци од дана 
пријема у радни однос. Доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са полазницима 
доказује се уверењем надлежног дома здравља - службе 
медицине рада пре закључивања уговора о раду - дос-
тавља изабрани кандидат. Предвиђена је психолошка 
процена способности кандидата за рад са ученицима, у 
складу са законом.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив 
радног места за које се конкурише, као и актуелни број 
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата 
у циљу контактирања кандидата везано за психолошку 
проверу и интервју у току трајања конкурса. Докумен-
тацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним 
копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 

са потребном документацијом слати препоручено поштом 
на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар“, Рума, Главна 
270 или предати непосредно у секретаријату школе, са наз-
наком „За конкурс/андрагошки асистент - Конкурсној коми-
сији школе“, радним данима од 7 до 13 часова, телефон: 
022/471-863. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“

22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел./факс: 022/2451-263

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чл. 3 став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образо-
вања 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); 2. да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је у обавези да 
приложи следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији, не старијој од шест месеци: 1. попуњен пријавни 
формулар (одштампан са интернет странице Министарства 
просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије; 5. доказ о познавању српског језика - подноси само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику. 
Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање прија-
ва износи 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Особа за контакт: Владимир 
Марковић. 

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник српског језика
са 61% радног времена 

(11 часова наставе недељно)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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, односно 
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Рачуноводствени референт
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у школи, завршен најмање четврти степен стручне спре-
ме, стечен након завршене средње економске школе или 
гимназије. 

ОСТАЛО: 1) да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да имају 
држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете; потпи-
сану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (за 
наставника); доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (за наставника); оверену 
копију сведочанства о завршеној средњој школи (за рачу-
новодственог референта); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који уђу у ужи круг, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: 
ОШ „Симеон Араницки“, 22300 Стара Пазова, Бошка Бухе 
бб, лично или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”

24323 Фекетић
тел. 024/4738-071

Педагошки асистент
ради пружања додатне помоћи 
и подршке ученицима ромске 

националности у образовању, на 
одређено време до краја школске године 

2020/2021, тј. до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место поред општих 
услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20) и чланом 8 став 1 Правилника о 
педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 
87/19), и то: а) да има одговарајуће образовање, IV сте-
пен - средња стручна спрема, што се доказује оригиналом 
или овереном фотокопијом дипломе; савладан програм 
обуке за педагошког асистента, у складу са Правилником о 
педагошком и андрагошком асистену („Сл. гласник РС”, бр 
87/19), лице које има савладан програм обуке за педагош-
ког асистента према Правилнику о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС“, 11/10) или модуларни 
програм обуке за педагошког асистента из 2016. године, 
сматра се да има савладан програм обуке у складу са горе 
наведеним правилником, тј. чланом 8 став 1 истог, што 
доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумена-
та; б) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским 
уверењем; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (услов пропи-
сан Законом о основама система образовања и васпитања/ 
познаје ромски језик (услов прописан Правилником о педа-
гошком и андрагошком асистенту).

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са 
биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе средње школе, оригинал или оверену фото-
копија документа којим се доказује савладан програм обуке 
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за педагошког асистента); лекарско уверење (подноси се 
пре закључивања уговора о раду); уверење из казнене 
евиденције МУП-а о некажњавању; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно васпитни рад у складу 
са чланом 141 став 7 Закона, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму високошколске установе- - 
доказ о знању ромског језика доказује на начин прописан 
ставом 8 истог члана тј. потврдом високо школске установе 
или националног савета ромске националне мањине. Кан-
дидати 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 про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт адресе у својим пријава-
ма. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства бб, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефон који су навели у својим пријавама. У складу са 
чланом 155 став 7 Закона установа у поступку избора педа-
гошког асистента прибавља мишљење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. Докази о испуњености усло-
ва под а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Никола Ђур-
ковић“ Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић, са назнаком 
„За конкурс - педагошки асистент”. Фотокопије докумената 
морају бити оверене од стране надлежног органа у супрот-
ном неће бити узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у секретаријату школе путем теле-
фона: 024/4738-071.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка на рад, за рад у одељењима на 

српском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани матема-
тичар-информатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику економије; 
професор информатике-математике; дипломирани мате-
матичар-астроном; дипломирани математичар-примење-
на математика; дипломирани математичар-математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер профе-
сор информатике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; 
дипломирани ињжењер математике-мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани математи-
чар-професор математике; дипломирани математичар-те-
оријска математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); професор 
хемије-математике; професор географије-математике; 
професор физике -математике; професор биологије-мате-
матике; професор математике-теоријско усмерење; профе-
сор 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 сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике. 
Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и 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, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020 и 8/2020); 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 и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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. Настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. 
Образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. На основу члана 
141 став 7 Закона о основама система образовања и вас-
питања, послове наставника и стручног сарадника, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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 фотоко-
пија потврде - уверења високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из педа-
гогије и психологије) или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, 
за оне кандидате који то поседују; доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив 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 оверена фотокопија) и уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија). Доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику, а доказује се потврдом високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија). Лекарско уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи. Пријаве на конкурс слати на 
адресу: Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица, Јо 
Лајоша 78, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

За избор у звање

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство

на одређено време од годину дана

Сарадник у настави за ужу научну област 
Развојно машинство

на одређено време од годину дана

Напомена: настава се изводи двојезично, по акредитованим 
студијским програмима школе (српски и мађарски наставни 
језик).

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија или студент мастер струков-
них студија или специјалистичких струковних студија елек-
тро струке, који је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су 
чланом 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
број 88/2017 73/2018, 27/2018 - др. Закон, 67/2019 6/2020 
- др. Закони), чланом 11 Правилника о избору у звања 
наставника и сарадника школе и чланом 37 Статута Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију са подацима о досадашњем раду (у биографији 
навести да говори језике на којима се изводи настава), 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена, доказ о статусу студента мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија или мастер 
струковних студија или специјалистичких струковних сту-
дија, доказ о укупној просечној оцени на студијама првог 
степена, списак радова као и саме радове (на захтев Коми-
сије), уверење о држављанству, извод из књиге рођених, 
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да 
није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату 
школе, на адресу: Висока техничка школа струковних сту-
дија - Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ“
24321 Мали Иђош, Главна 27

Наставник математике
за наставу на мађарском наставном 

језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019), у радни однос у установи 
може да буде примљено лице ако: има одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз услов 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и да поседује 
степен и врсту образовања, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће докумен-
те: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља 
се у надлежној полицијској управи према месту пребива-
лишта); доказ о испуњености услова из члана 141 став 7 
Закона (знање српског, односно мађарског језика); доказ 
о испуњености услова из члана 142 Закона (образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно положен стручни испит или испит за лиценцу 
наставника), Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од 

Наука и образовање
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једне, а највише две године од дана пријема у радни однос; 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) прописани су 
степен и врста образовања наставника и стручних сарад-
ника, а исти се може преузети на интернет страници ООШ 
„Ади Ендре“ из Малог Иђоша: www.adyskola.edu.rs (општи 
интерес - документи). Место рада: ООШ „Ади Ендре“, Мали 
Иђош, Главна 27. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа/конкурса у листу „Послови“. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мило-
рад Илић, 024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: 
ООШ „Ади Ендре“, Главна 27, 24321 Мали Иђош (поштом 
или лично, у секретаријату школе). Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ДОПУНА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„ИВАН САРИЋ“
Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Оглас објављен 07.10.2020. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радна места:

Наставник предметне наставе - наставник социологије и 
Устава и права грађана

на српском и мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе - наставник физичког васпи-
тања на српском и мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе - наставник економске групе 
предмета, са 42% радног времена

тако што се код свих радних места додаје: на одређе-
но време ради замене одсутних запослених преко 60 дана. 

ШАБАЦ

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике
у издвојеној јединици Варна

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - и 
др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20) и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија, 5. уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 30 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или лично 
предати у секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОШ „СВЕТИ САВА“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

Помоћна радница
са 72% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да кандидат има држављан-
ство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених; 
доказ да је кандидат стекао образовање на језику на коме 
се обавља образовно-васпитни рад ако образовање није 
стечено на том језику; уверење да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трејању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, пријавни форму-
лар (са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кратку биографију. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Свети Сава“, Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт 
телефон: 015/341-129.

Дипломирани дефектолог 
олигофренолог

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

детета)
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. дефектолог оли-
гофренолог; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да кандидат има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, доказ да су стекли образовање 
на језику на коме се обавља образовно-васпитни рад ако 
образовање није стечено на том језику, уверење 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, пријавни формулар (са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), кратку биографију. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Непостпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Свети Сава“, Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт теле-
фон: 015/341-129.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА  

ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

Секретар
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог 
степена из области правних наука (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) или са стеченим високим обра-
зовањем из области правних наука на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кан-
дидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2) доказ да је стекао средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију); 3) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6) краћу биографију. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). 
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају се 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

Наука и образовање
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УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

31207 Сирогојно
тел. 031/3802-002

e-mail: ossirogojnoco@ptt.rs

Наставник математике
за 88,89% радног времена, у ИО Љубиш

Наставник математике
за 88,89% радног времена

Наставник руског језика
за 88,89% радног времена, 

у Сирогојну и ИО Љубиш

Наставник музичке културе
за 50% радног времена 

(25% Сирогојно, 25% Љубиш)

Наставник ликовне културе
за 50°% радног времена 

(25% Сирогојно, 25% Љубиш) 

Наставник физике
за 60% радног времена 

(30% Сирогојно, 30% Љубиш)

Наставник биологије
за 80% радног времена 

(40% Сирогојно, 40% Љубиш)

Стручни сарадник - психолог 
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Пробни рад у трајању од 3 месеца од почетка 
рада. Кандидат треба да испуњава следеће услове из чла-
на 139 Закона о основама образовног система: 1. да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама образовног система („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као и ниво и врсту обра-
зовања према Правилнику о врсти и степену образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
струковним школама из области Економије, права и упра-
ве („Службени гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017) 
и Правилника о нивоу и врсти образовања наставника у 
општим предметима образовања, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18 и 7/2019); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није правоснажно осуђиван 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће; за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се васпитно-образовни рад 
изводи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и: 1. доказ о образовању - оверену фотокопију 
дипломе или потврде о завршеним основним академским 
и мастер студијама; 2. уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
3. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест 
месеци, оригинал или оверену фотокопију; 5. потврду да 
лице није осуђивано за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама образовног система, не ста-
рије од шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом прибавља кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати могу пријаве за конкурс поднети лично или 
поштом на наведену адресу. Достављени подаци обрађи-
ваће се у складу са Законом о заштити података о лично-
сти у сврху обраде података у конкурсном поступку. Више 
информација можете добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 031/3802-059.

ОШ „СВЕТИ САВА“
31250 Бајина Башта, Светосавска 56

тел. 031/862-753

Наставник немачког језика
са 77,77% норме, за рад у матичној 

школи
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања, и то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020); 2. да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020), односно да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, при чему најмање по шест из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; 3. кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
4. поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 5. неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
лован казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела нсиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 
миста, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 6. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 7. знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или 
уверења високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије, психологије и методике или потврду, однос-
но уверење високошколске установе да кандидат испуња-
ва услове из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања или оверен препис или оверену 
фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или 
стручних сарадника; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије (оверену фотокопију уверења о држављанству, не 
старије од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију или оригинал). Образац пријаве под 
називом “Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја који 
попуњен и одштампан прилажу уз горе наведену докумен-
тацију приликом пријаве на конкурс. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе, или предати непосредно 
у секретаријату школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 031/862-753.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17

тел. 031/514-177

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, студије другог 

степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; 2) кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене чла-
ном 2 тачка 13) Правилника о степену и врсти образо-
вања 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); 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривична дела из групе крвних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство 
Републике Србије; 6) да зна спрски језик. Кандидати 
треба да доставе: 1) одштампан и попуњен формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: htt: //
www.mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc, 2) оверену фотокопију дипломе 
или уверења о дипломирању, 3) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, 4) оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
5) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци, 6) доказ о позна-
вању српског језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности, не старији од 6 месеци, подно-
си кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују се на прихолошку процену за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично или препорученом поштанском пошиљком на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЈИНА БАШТА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел/031/863-265

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019, у даљем тексту 
Закон) и у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); да у 
складу са чланом 142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу стру-
чне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме), доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених и уверење или потрду 
о неосуђиваности. Образац пријавног формулара канди-
дати преузимају са сајта Министарства просвете, науке 

Наука и образовање
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и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адре-
си http: //www.mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловић 8

тел. 031/891-953

Поновљен конкурс

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 
3 Правилника о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са чланом 
142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагогошких или методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног 
формулара, потписану пријаву са радном биграфијом у 
којој је потребно навести да ли и које рачунарске програ-
ме познају, кандидати достављају: доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови“); извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци од објављивања у публикацији „Послови“) и 
уверење или потврду о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци од дана објављивања у публикацији „Послови“). 
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја у дело Ново на сајту, на адреси http://www.mnp.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 
3 Правилника о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да у складу са чланом 
142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагогошких или методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-

питни рад. Уз одштампан и попуњен обрзац пријавног 
формулара, потписану пријаве са радном биграфијом у 
којој је потребно навести да ли и које рачунарске програ-
ме познају, кандидати достављају: доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); доказ да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији „Послови“); 
извод из матичне књиге рођених (не старијие од 6 месеци 
од објављивања у публикацији „Послови“) и уверење или 
потврду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања у публикацији „Послови“). Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у дело Ново на сајту, 
на адреси: www.mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
14 000 Ваљево, В. Назора 2

тел. 014/221-512

Наставник информатике и рачунарства
са 80% радног времена, на одређено 

време, док мирује радни однос 
запосленом, до 11.03.2024. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“,, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019 ); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Докази о испуњености услова 
из. тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачка 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), што се 
доказује приликом пријема у радни однос и проверава у 
току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, који кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту“ и исти дос-
тављају, читко попуњен и одштампан школи, са следећом 
обавезном документацијом: пријава на конкурс са краћом 
биографијом својеручно потписана; доказ о одговарајућем 
образовању, оверена фотокопија дипломе о завршеном 
образовању у складу са чланом140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе, не старију од 1 месеца (оригинал или 

оверену фотокопију), доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (издаје МУП); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из чл. 139 и 140 ЗОСОВ 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће благовремено 
бити обавештени. Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене, у супротном се неће узети у разматрање. Пријаве 
се достављају на адресу школе: ОШ „Десанка Максимовић“ 
Ваљево, Владимира Назора 2, 14000 Ваљево, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс - наставник информати-
ке и рачунарства“, лично или путем поште.

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време док мирује радни однос 
запосленом, до 06.02.2024. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019 ); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доста-
ве само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Докази о испуњености услова 
из. тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), који се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у 
току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, који кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту“ и исти дос-
тављају, читко попуњен и оштампан школи, са следећом 
обавезном документацијом: пријава на конкурс са краћом 
биографијом својеручно потписана; доказ о одговарајућем 
образовању, оверена фотокопија дипломе о завршеном 
образовању у складу са чланом140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. зако-
ни и 6/20 ) и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019 
); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању срп-
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ског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе, не старију од 1 месеца (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање(издаје МУП); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће благовремено бити 
обавештени. Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене, у супротном се неће узети у разматрање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе: ОШ „Десанка Мак-
симовић“ Ваљево, Владимира Назора 2, 14000 Ваљево, у 
затвореној коверти, са напоменом: „За конкурс - наставник 
биологије“, лично или путем поште.

Наставник математике
са 88,87% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доста-
ве само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Докази о испуњености услова 
из. тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), што се 
доказује приликом пријема у радни однос и проверава у 
току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, који кандидат прибавља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту“, 
и исти достављају, читко попуњен и оштампан школи 
са следећом обавезном документацијом: пријава на 
конкурс са краћом биографијом својеручно потписана; 
доказ о одговарајућем образовању, оверена фотокопија 
дипломе о завршеном образовању у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 

гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопијаа, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 1 месеца 
(оригинал или оверену фотокопију) - доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје МУП); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из чл. 139 и 140 ЗОСОВ и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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 приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће благовреме-
но бити обавештени. Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене, у супротном се неће узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на адресу школе: ОШ „Десанка 
Максимовић“ Ваљево, Владимира Назора 2, 14000 Ваље-
во, у затвореној коверти, са напоменом: „За конкурс - 
наставник математике”, лично или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

14221 Попучке, Попучке бб
тел. 014/283-055

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
какдидати морају испуњавати и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да имају завршено основно образовање; да имају пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и запостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампан формулар заједно са пријавом на кон-
курс прилаже: кратку биографију; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од шест месеци; уверење да није осуђиван за горе 
наведена дела кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи; доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрвс-
твене способности за рад са децом и ученицима прибавља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се подносе лично у школи или поштанским путем на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне 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, за наставника основне школе, педагога или психо-
лога, 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; да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
педагога или психолога; да има дозволу за рад директо-
ра - лиценцу за директора (кандидат који нема лиценцу за 
директора може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву и попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању (оригинал или овере-
ну фотокопију); 2. уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фото-
копија); 3. дозволу за рад директора школе, односно уве-
рење о положеном испиту за директора школе, уколико га 
поседује (оригинал или оверена фотокопија); 4. уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 7. уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања - не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); 8. уверење надлежног привредног суда да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности - не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); 9. уверење из суда и тужилаштва да 
против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора - не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 10. 
потврду да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 11. доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико га поседује; 12. доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претходно обављао 

Наука и образовање
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дужност директора установе); 13. биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију 
и све прилоге који се захтевају у конкурсу. Учесник конкур-
са може доказе о испуњености услова за избор достави-
ти после истека рока за достављање пријава на конкурс, 
али само ако учини вероватним да те доказе није могао 
да благовремено прибави из оправданих разлога. Нак-
надно достављање доказа може се прихватити само ако 
их је школа примила пре него што је Комисија почела да 
разматра конкурсни материјал. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 
17512 Стубал, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Додатне информације о конкурсу можете добити 
код секретара школе, телефон 017/484-331.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб

тел. 017/815-051

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се прија-
вити лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/20): да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника и стручног сарадника 
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка б) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Дужност директора школе 
може да обавља лице који има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања. За директора школе кан-
дидат треба: да испуњава услове за наставника школе, за 
педагога или психолога (стручног сарадника); да има доз-
волу за рад за наставника или стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан је 
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит); да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, што оне-
могућава рад у образовању; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави и: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника школе, педагога или психолога (кандидати који су 
високо образовање стекли по прописима о високом обра-
зовању почев од 10. септембра 2005. године подносе ове-
рену фотокопију дипломе и основних и мастер студија); 

оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад - лиценца); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора); потврду 
да има најмање осам година рада у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да се не води истрага или није подигнута оптужница 
(оригинал, не старије од шест месеци); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања, у 
складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије, оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (потврда привредног суда, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај 
доказ (оверена фотокопија); кандидат је дужан да дос-
тави и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора школе 
и за чијег мандата је вршено спољашње вредновање); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе; доказе о 
својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Докази о испуњавању услова могу се поднети и 
у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се 
траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће се узимати у разматрање. Кан-
дидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије 
за избор директора школе, по истеку рока за подношење 
пријава на конкурс. Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни формулар (образац 
на заваничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља лично или поштом на адресу школе, у затво-
реној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за избор 
директора школе”, радним данима од 8.00 до 13.00 часо-
ва. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
се достављају на адресу: Пољопривредно-шумарска шко-
ла „Јосиф Панчић“ Сурдулица, Сурдуличких мученика бб, 
17530 Сурдулица. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Пријаве са документацијом се не враћају, задржа-
вају се у архиви школе. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе, на телефон: 017/815-051. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија образована од стране 
Школског одбора.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник џез гитаре
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: 1. да имају одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања; на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
наставник џез гитаре: (1) мастер музички уметник, 
професионални статус - гитариста и завршена средња 
музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил 
музички извођач - џез гитариста; (2) мастер музички 
уметник, професионални статус - џез гитариста; (3) 
дипломирани музичар, усмерење гитариста и заврше-
на средња музичка школа, одсек за џез музику, обра-
зовни профил музички извођач - џез гитариста; (4) 
дипломирани музичар - гитариста и завршена средња 
музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил 
музички извођач - џез гитариста; (5) академски музичар 
гитариста и завршена средња музичка школа, одсек за 

џез музику, образовни профил музички извођач - џез 
гитариста; 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну 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 насиља 
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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву канди-
дати прилажу: формулар за пријаву на конкурс (ски-
да се са сајта Министарства), биографију - CV, доказ о 
одговарајућем образовању, доказ да нису кажњавани 
(за кривична дела из тачке 3, уверење из полиције, не 
старије од 6 месеца); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика (диплома средње школе), уколико одго-
варајуће образовање није било на српском; извод из 
матичне књиге рођених; фотокопију личне карте (или 
одштампану, ако је чипована). Доказе из тачака 1, 3-5 
подносе кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса под-
носи само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сва приложена документа морају бити у оригина-
лу или оверене фотокопије код нотара. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати путем поште 
на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Вршац, 
Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОРИОЛАН ДОБАН“

26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел. 013/883-430

e-mail: kdoban@gmail.com

Професор физичког васпитања 
са 60% радног времена, у матичној 

школи у Куштиљу, на одређено време до 
престанка дужности директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања, и то високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, мастер струковне 
студије, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, изузетно на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) одговарајућег обра-
зовања за наставника физичког васпитања; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (знање 
румунског језика); неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; поседовање физичке, 
психичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (румунски језик); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници. Лекарско уверење, односно доказ о 
поседовању физичке, психичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба предати лично или 
послати поштом на адресу: ОШ „Кориолан Добан“ Куштиљ, 
Вршачка бб, 26336 Куштиљ, са назнаком: „За конкурс за 
професора физичког васпитања“.

Наука и образовање
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
26302 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I ниво квалификације.

Помоћни радник на економији
УСЛОВИ: завршена основна школа, I ниво квалификације.

Магационер/економ
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV ниво квалификације.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

са 50% радног времена
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV ниво квалификације, 
као и доказ да кандидат познаје рад на рачунару - прило-
жити сертификат/уверење о похађању курса/програма за 
рад на рачунару, у супротном врши се провера знања рада 
на рачунару приликом разговора са кандидатима у седишту 
послодавца.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се доставља искључиво 
на пријавном формулару који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете - www.mpn.
gov.rs, у делу Ново на сајту - формулар за конкурисање. 
Уз пријаву кандидати прилажу следеће: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе, сведочанства или уверења о 
завршеној основној школи, односно основном образовању, 
само за радна места где се тражи тај услов; 2. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана издавања); 3. уверење - потврду да кандидат 
није осуђиван, од стране надлежне полицијске управе или 
надлежног суда (не старије од 6 месеци од дана издавања); 
4. лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора о 
раду; 5. доказ да зна српски језик, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (достављају само канди-
дати који нису стекли образовање на српском језику, дос-
тављањем потврде - уверења о знању српског језика, које 
издаје одговарајућа високошколска установа); 6. пожељно 
је да кандидати доставе копију важеће личне карте, као и 
кратки CV, са контакт адресом, бројем телефона, мејлом и 
сл. како би могли бити контактирани ради обављања разго-
вора и упућивања на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Пољопривредна 
школа „Вршац“, Архитекте Брашована 1, 26302 Вршац, са 
назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење) мора да испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 
6/20) и то: 1) да поседује одговарајуће високо образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања на 
студијама другог степена (мастер академске студије, матер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовања до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (упи-
сати број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе (односно уверења уколико диплома није 
издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
3 месеца), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеца), извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија; уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ/уверење/потврду да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; биографију. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност улова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени путем телефо-
на на бројеве које су навели или на наведене мејл-адре-
се. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене и оба-
вити разговор са њима. О терминима за разговор кандида-
ти ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија 
ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве Конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити поштом или лич-
но на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“ Сумраковац, 
19376 Сумраковац, са назнаком „За конкурс - за радно 
место секретара школе“, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 030/2150-022.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Васпитач у дому
у посебним условима рада, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања ради одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Чланом 155 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - и др. закон 10/2019, 27/2018 - и др. закон и 
6/2020) прописано је да се пријем у радни однос на одређе-
но време врши на основу конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа у складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и то ако: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 

познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст 1 и 2, Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 
10/2019, 6/2020), наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, 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) и чл. 3 Правилника о врсти образовања васпитача 
и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника - асистента у дому ученика („Сл. гл. РС” 
бр. 77/2014).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: биографске податке, односно 
радну биографију (CV); извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу - дозволу за рад, уколико кандидат има лиценцу 
и очитану личну карту. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се 
подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе непо-
средно или путем поште на адресу школе: ШОСО „Јелена 
Мајсторовић“ Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. Контакт 
телефон: 019/429-744, секретар школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима.

Наставник српског језика и књижевности
у посебним условима рада, са 72% 

радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са боловања ради 

одржавања трудноће, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: Чланом 155 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - и др. закон 10/2019, 27/2018 - и др. закон и 
6/2020), прописано је да се пријем у радни однос на 
одређено време врши на основу конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Кандидати морају испуња-
вати услове за заснивање радног односа у складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и то ако: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст 1 и 2, Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 
10/2019, 6/2020). Наставник, васпитач и стручни сарадник 

Наука и образовање
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јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, 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. годи-
не) и чл. 2. Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 
11/16, и 14/20).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: биографске податке, односно 
радну биографију (CV); извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу - дозволу за рад, уколико кандидат има лиценцу 
и очитану личну карту. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се 
подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Пријаве се подносе непосредно 
или путем поште на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсто-
ровић” Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт телефон: 
019/429-744, секретар школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима.

СРЕДЊА ШКОЛА
 „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе - 
француски језик (предмет/и из ове 

области)
са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник”, бр. 
88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20): 1. да има 
одговарајући степен и врсту стручне спреме утврђене 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и важећим Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них 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, 2/20, 
14/20 и 15/20), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/20 и 3/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020 и 14/2020); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-

торно право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе (односно 
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања; уверење о неос-
уђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна коми-
сија неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити поштом или лично на адре-
су: Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања, Мит-
рополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком: „За 
конкурс за радно место наставника предметне наставе 
- француски језик“.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“
Лазарево, Жарка Зрењанина 13

тел. 060/5252-118

Наставник математике
на одређено време, са 88,88% радног 

времена

Наставник математике
на одређено време, са 88,88% радног 

времена
УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 52/2011), односно да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 сис-
темом 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 математи-
чар, професор информатике - математике, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - за рачуноводство и информатику, профе-
сор математике и рачуноводства, дипломирани математи-
чар за математику економије, мастер математичар; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: дипло-
му о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уве-
рење 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. Доказ из 
тачке 3 конкурса прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, доставити на адресу: ОШ „Славко Родић“, 23241 
Лазарево, Жарка Зрењанина 13, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације можете добити на телефон: 
060/5252-118.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“
Лазарево, Жарка Зрењанина 13

тел. 060/5252-118

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да је кандидат пунолетан; 2. да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) високо образовање за 
васпитача стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису које уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање 
до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо обра-
зовање за васпитача на студијама првог степена - основне 
академске, односно струковне студије - студије у трајању 
од три године или више образовање васпитно-образовне 
струке, одсек за образовање васпитача предшколских 
установа, без обзира на радно искуство; 3. да има психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних 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 се против кандидата не води кривични поступак; 5. да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: 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 ста-
рија 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 конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, доставити на адресу: 
ОШ „Славко Родић“, 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 
13, 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.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“
Лазарево, Жарка Зрењанина 13

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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да се против канди-
дата не води кривични поступак, 5) да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар, који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија); сведочанство о завршеној основној школи 
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености 
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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 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс, са кратком биографијом и потреб-
ном документацијом, доставити на адресу: Основна школа 
„Славко Родић“, 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13, са 
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на телефон: 060/5252-118, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Житиште

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и то: 1. да има одговарајуће образовање - лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама 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; 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Кандидати уз одштампан попуњени 
пријавни формулар треба да доставе: а) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; б) уверење 
издато од МУП-а да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; в) доказ о 
знању српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, кандидати треба да приложе уколико одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику (оверену 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
на српском језику, а уколико образовање није стечено на 
српском језику потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика са мето-
диком по програму те високошколске установе); г) уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); д) извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија). Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс са комплетном документацијом доставља се лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа „Десанка Мак-
симовић”, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком 
„За конкурс - за васпитача“. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити на телефон бр. 
023/3822-225.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и то: 1. да има одговарајуће образовање - лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-

дије, специјалистичке академске студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан и 
попуњен пријавни формулар треба да доставе: а) овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење издато од МУП-а да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) уверење о држављанству Републике 
Србије; д) извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс са комплетном 
документацијом доставља се лично или поштом на адре-
су: Предшколска установа „Десанка Максимовић“, 23210 
Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком „За конкурс - за 
педагога“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити на телефон бр. 023/3822-
225.
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Највећа понуда слободних послова на једном месту



На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

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

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


